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ÖNSÖZ

Ça¤dafllaflmay› temel ilke olarak benimseyen Türkiye, Atatürk'ün önderli¤inde
1923 y›l›nda Cumhuriyet'in kurulmas›ndan itibaren siyaset, hukuk, ekonomi ve
toplumla ilgili alanlarda önemli reformlar gerçeklefltirmifltir.
Türkiye Cumhuriyeti, demokratik ve laik siyasi düzeni, serbest piyasa ekonomisi
ve “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi temelinde güvenlik ve istikrar üreten d›fl politikas›yla bir model ülke haline gelmifltir.
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Birleflmifl Milletler'in kurucu üyelerinden biri
olan ve Avrupa Konseyi, NATO, Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› gibi AvrupaAtlantik kurulufllar›na kat›lan Türkiye, So¤uk Savafl döneminde demokrasi, insan
haklar› ve hukukun üstünlü¤ü ilkelerinin savunucusu olmufltur. Bu çerçevede, 1951
y›l›nda temelleri at›lan Avrupa bütünleflmesine de kay›ts›z kalmayan Türkiye, 1963
y›l›nda Ankara Anlaflmas›'n›n imzalanmas›yla, Avrupa Birli¤i'nin (AB) öncülü olan
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u'na (AET) ortak üye olmufltur.
1963 y›l›n› izleyen dönemde, Türkiye ile AET aras›ndaki iliflkiler, her iki taraftan
da kaynaklanan nedenlerle her zaman istikrarl› bir mecrada sürmemifl ancak yine de,
Ankara Anlaflmas› çerçevesinde ilerlemifltir. 1987 y›l›nda tam üyelik baflvurusunda
bulunan Türkiye, 1 Ocak 1996 tarihinde AB ile gümrük birli¤i tesis etmek suretiyle
AB ile bütünleflme yönünde önemli bir ad›m atm›flt›r.
Türkiye-AB iliflkileri, 10-11 Aral›k 1999 tarihlerinde Helsinki'de yap›lan AB
Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirvesi'nde Türkiye'nin aday ülke olarak kabul
edilmesi, 16-17 Aral›k 2004 tarihinde Brüksel'de yap›lan AB Devlet ve Hükümet
Baflkanlar› Zirvesi'nde Türkiye'nin Siyasi Kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdi¤i
belirtilerek kat›l›m müzakerelerine bafllanaca¤›n›n ilan edilmesi ve 3 Ekim 2005 tarihinde Müzakere Çerçeve Belgesi onaylanarak Türkiye ile kat›l›m müzakerlerine
bafllanmas› yönünde al›nan kararla yeni bir döneme girmifltir.
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AB üyeli¤ini temel stratejik hedef olarak belirleyen Türkiye, AB ile kat›l›m
müzakerelerinin bafllamas› için önflart niteli¤inde olan Kopenhag Siyasi Kriterlerini
yerine getirmek amac›yla yo¤un bir reform sürecine girmifl, kapsaml› anayasal ve
yasal de¤ifliklikler gerçeklefltirmifltir. Siyasi kriterlere uyum için gerekli düzenlemeler, süratli bir flekilde “uyum yasa paketleri” marifetiyle gerçeklefltirilmifltir. Bu
çerçevede, fiubat 2002-Temmuz 2004 döneminde ç›kar›lan sekiz uyum paketiyle 53
yasan›n 218 maddesinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Sözkonusu yasa paketleriyle birçok
alanda temel hak ve özgürlüklerin kapsam› geniflletilmifl, demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, düflünce ve ifade özgürlü¤ü ve insan haklar› gibi alanlarda mevcut düzenlemeleri güçlendiren ve güvence alt›na alan reformlar yap›lm›flt›r. Bunun yan›s›ra,
AB Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liflkin Ulusal Program'da da belirtildi¤i üzere,
temel yasalar›n uzun vadede bir bütünlük içinde yenilenmesi hedeflenmifl ve bu
amaçla birçok temel kanun yenilenmifltir. Reform çal›flmalar› Sekizinci Uyum
Paketiyle sona ermemifltir. Esasen reform çal›flmalar› aral›ks›z flekilde ve kararl›l›kla
sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 9. Reform Paketi 12 Nisan 2006'da kamuoyuna
aç›klanm›flt›r.
Sözkonusu reformlar›n etkili bir flekilde uygulanmas›n›n, en az bu reformlar›n
gerçeklefltirilmesi kadar önem tafl›d›¤› gerçe¤inden hareketle, uygulama konusunda
büyük bir kararl›l›kla hareket edilmektedir. Bu amaçla, yeni yasal düzenlemelerin ne
gibi de¤ifliklikler getirdi¤i hususunda baflta yasalar› uygulamakla görevli makamlar›m›z olmak üzere, ilgili tüm kifli ve kurulufllar›n bilinçlendirilmesi, uygulaman›n
baflar›ya ulaflabilmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Bu yöndeki çabalar›m›z
aral›ks›z sürmektedir. Reform süreci, Türkiye'nin ihtiyaçlar›na yan›t vermeyi ve Türk
halk›n›n yaflam standartlar›n› en üst seviyeye ç›kartmay› amaçlamaktad›r.
Bu bak›mdan, Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i taraf›ndan yap›lan bu çal›flman›n
faydal› bir kaynak teflkil edece¤ine inan›yorum. Uyum yasa paketlerinin metinleri, bu
yasalar›n siyasi kriterler ›fl›¤›nda analizleri ve de¤ifltirilen mevzuat›n eski ve yeni halleri de dahil olmak üzere, an›lan paketler hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler içeren bu çal›flma,
ülkemizin AB üyeli¤i yolunda önemli bir aflamay› oluflturan uyum yasa paketlerini
kamuoyunun bilgisine sunmaktad›r.

Abdullah Gül
Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan›
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SUNUfi
10-11 Aral›k 1999 tarihlerinde Helsinki'de yap›lan AB Devlet ve Hükûmet
Baflkanlar› Zirvesi'nde Türkiye'nin AB'ye tam üyeli¤e adayl›¤›n›n oybirli¤iyle teyit
edilmesiyle birlikte, ülkemiz de Birlik ile kat›l›m müzakerelerine bafllamak için
önkoflul niteli¤indeki Kopenhag Siyasi Kriterlerinin yerine getirilmesi yolunda yo¤un
bir reform sürecine girmifltir.
Türk Ceza Kanunu, Dernekler Kanunu, Bas›n Kanunu ve di¤er temel yasalar›n
tümüyle de¤iflmesi kat›l›m müzakereleri s›ras›nda da devam edecek uzun süren bir
yasama faaliyeti olup, Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerine uyum konusunda gerekli yasal düzenlemeleri süratli bir flekilde “uyum yasa paketleri” marifetiyle
gerçeklefltirme yoluna gitmifltir. Ancak, bununla beraber, gözden geçirilmifl AB
Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liflkin Ulusal Program'›n Siyasi Kriterler (s. 3)
bafll›¤› alt›nda belirtildi¤i üzere, temel yasalar›n daha uzun vadede bir bütünlük içinde
yenilenmesi de hedeftir.
2001 y›l› Ekim ay›nda gerçeklefltirilen Anayasa de¤ifliklikleri, Kopenhag siyasi
kriterlerine uyum çal›flmalar›m›za esas teflkil etmektedir. Bu Anayasa de¤ifliklikleriyle, kifli hak ve hürriyetlerine iliflkin güvenceler artt›r›lm›fl, özellikle, düflünce ve
ifade özgürlü¤ü alan› geniflletilmifltir. ‹flkence iddialar›n› önlemek için duruflma öncesi gözalt› süresi, AB ölçütlerine uygun flekilde dört güne indirilmifl; Milli Güvenlik
Kurulu'nun (MGK) dan›flma organ› niteli¤i vurgulanm›fl; kad›n-erkek eflitli¤ini
gelifltiren düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Ocak 2002'de yürürlü¤e giren yeni Medeni Kanun’da kad›n-erkek eflitli¤i, çocuklar›n ve zay›flar›n korunmas› ile dernek ve vak›flar alanlar›nda yap›lan de¤ifliklikler
AB'ye uyum yolunda bir dönüm noktas› olmufltur.
6 fiubat 2002'de kabul edilen ilk uyum yasas› paketiyle, Türk Ceza Kanunu,
Terörle Mücadele Kanunu, DGM Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi
yasalar›m›zda önemli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
26 Mart 2002'de kabul edilen ikinci uyum yasas› paketiyle, Siyasi Partiler, Bas›n,
Dernekler, Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri, DGM, Jandarma ve ‹l ‹daresi
Yasalar›nda, siyasi kriterler alan›ndaki taahhütlerimiz do¤rultusunda, önemli
de¤ifliklikler gerçeklefltirilmifltir.
3 A¤ustos 2002 tarihinde kabul edilen üçüncü uyum yasas› paketiyle, ölüm
cezas› savafl ve yak›n savafl tehdidi halleri d›fl›nda Türk hukuk sisteminden ç›kar›lm›fl,
Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil
ve lehçelerde yay›n yap›lmas› ve bunlar›n ö¤renilmesi önündeki hukuki engeller
kald›r›lm›fl, baz› bas›n suçlar›na iliflkin hapis cezalar› kald›r›lm›fl, cemaat vak›flar›na
iliflkin tafl›nmaz mal rejimi daha liberal bir hale getirilmifl, ifade özgürlü¤ü
kapsam›ndaki elefltiri hakk›na aç›kl›k kazand›r›lm›fl, hukuk ve ceza davalar›nda
3

A‹HM kararlar› ›fl›¤›nda yarg›laman›n yenilenmesi imkan› getirilerek insan haklar›
ihlallerine iliflkin tahsis imkân› güçlendirilmifl, göçmen kaçakç›l›¤› suçu Türk Ceza
Kanunu kapsam›na al›nm›fl, dernek ve vak›flar›n faaliyetleri kolaylaflt›r›lm›flt›r.

58. Hükûmet döneminde ise,
2 Ocak 2003 tarihinde kabul edilen dördüncü uyum yasas› paketiyle, iflkenceyle
mücadele, ifade, bas›n ve dernek özgürlü¤ü ile gözalt› koflullar›na iliflkin çeflitli yasa
maddeleri yeniden düzenlenmifl; Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa de¤iflikli¤iyle
uyumlu hale getirilmifl; gayrimüslim cemaat vak›flar›n›n tafl›nmaz mal edinmelerini
daha da kolaylaflt›rmak amac›yla Vak›flar Kanunu'nda yeniden de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
23 Ocak 2003 tarihinde kabul edilen beflinci uyum yasas› paketiyle, daha önce
mevzuat›m›za dahil edilmifl bulunan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›
›fl›¤›nda yarg›laman›n yenilenmesine iliflkin düzenlemenin kapsam› geniflletilmifltir.
Böylece, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar› bak›m›ndan yarg›laman›n
yenilenmesi yoluna gidilmesi kolaylaflt›r›lm›fl, ayr›ca bugüne kadar kesinleflmifl
kararlar da yarg›laman›n yenilenmesine iliflkin düzenleme kapsam›na al›nm›fl ve
ayr›ca Dernekler Kanunu’nda baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
19 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilen alt›nc› uyum yasas› paketiyle, düflünce ve
ifade özgürlü¤ü geniflletilmifl, tüm bireylerin ayr›m yap›lmaks›z›n temel hak ve
özgürlüklerden yararland›r›lmas› konusunda düzenlemeler yap›lm›fl, yaflam hakk›n›n
korunmas›n› güçlendiren ad›mlar at›lm›fl, kifli güvenli¤i ve A‹HM kararlar› ›fl›¤›nda
yarg›laman›n yenilenmesi konular›nda düzenlemeler yap›lm›flt›r.
30 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilen yedinci uyum yasas› paketiyle, düflünce ve
ifade özgürlü¤ü geniflletilmifl, kifli hürriyeti ve güvenli¤i ile iflkencenin önlenmesi
konular›nda düzenlemeler yap›lm›fl, askerî mahkemelerin sivil flah›slara iliflkin yetki
alan› daralt›lm›fl, kamu harcamalar›nda fleffafl›¤›n sa¤lanmas›na yönelik olarak
düzenlemeler yap›lm›fl, 18 yafl›n› bitirmemifl olan herkesin “çocuk” say›lmas› ve
çocuk mahkemelerinin görev alan›yla ilgili istisnalar›n kald›r›lmas› sa¤lanm›fl,
dernek kurma ve ilgili özgürlükler ile toplant› ve gösteri yürüyüfllerine iliflkin haklar
geniflletilmifl, vak›flar›n yurtd›fl› faaliyetlerine iliflkin prosedürler kolaylaflt›r›lm›fl,
kültürel hak ve özgürlükler ile yürütmenin ifllevselli¤ine yönelik düzenlemeler
yap›lm›flt›r.
14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen sekizinci uyum paketinde ise
Yüksekö¤retim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Haberleflme Yüksek
Kurulu'ndaki Genelkurmay üyeli¤ine son verilmifltir. Ayn› flekilde Küçükleri Muz›r
Neflriyattan Koruma Kurulu’na bir üyenin MGK taraf›ndan seçilmesi sona ermifltir.
Ayr›ca, bu pakette çesitli kanunlarda yap›lan de¤iflikliklerle, ölüm cezas› kald›r›lm›fl
ve yerine a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas› getirilmistir.
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Di¤er bölümlerde, yukar›da özet olarak de¤inilmifl olan bu AB Uyum Yasa
Paketleriyle ilgili gerçeklefltirilmifl olan daha detayl› çal›flmalara yer verilmektedir.
Esas›nda AB Uyum Paketlerinin bir derlemesi olarak nitelendirilebilecek bu
çal›flmalar, özetle 2001-2004 y›llar› aras›nda birçok kanunda kapsaml› de¤ifliklikler
kaydetmifl olan AB Uyum Yasa Paketlerine topluca bir bak›fl sa¤lanmas›na katk›da
bulunaca¤› düflüncesiyle haz›rlanm›flt›r.

Çal›flman›n fiekline Dair Baz› Aç›klamalar
Bu çal›flma dâhilinde, AB Uyum Yasa Paketlerinin kanun metinlerinin derlenmesi, uyum paketlerinin analizi ve uyum paketleriyle ilgili çizelge çal›flmalar›
gerçeklefltirilmifltir. Her biri ayr› bir bölüm olarak sunulmakta olan bu çal›flmalarla
ilgili daha detayl› bilgiler, çal›flman›n bafll›¤› alt›nda afla¤›da verilmektedir.
AB Uyum Yasa Paketleriyle De¤ifltirilen Kanun Maddeleri Listesi
AB Uyum Yasa Paketlerinin kabul, Resmi Gazete yay›n tarihi ve numaras› ile her
uyum paketinde yer alan kanun maddelerinin alfabetik s›ra itibar›yla haz›rlanan k›sa
listesidir
AB Uyum Yasa Paketleri Metinleri
AB Uyum Yasa Paketlerinin Resmi Gazete’de yay›nlanm›fl flekilleriyle
metinlerin derlenmesi suretiyle haz›rlanm›flt›r.
AB Uyum Yasa Paketleri Analizleri
AB Genel Sekreterli¤i taraf›ndan haz›rlanm›fl ve daha önce de Genel
Sekreterlik’in web sitesinde yer verilmifl olan AB Uyum Yasa Paketleriyle ilgili analiz notlar› derlenerek, standart bir formatta haz›rlanm›flt›r.
AB Uyum Yasa Paketleriyle De¤ifltirilen Kanun Maddeleri Listesi
Afla¤›daki çizelgelerde yer alan kanun maddelerinin konu bafll›klar›na göre k›sa
listesidir.
AB Uyum Yasa Paketleriyle De¤ifltirilen Kanun Maddelerinin Önceki ve Son
Hallerini Gösteren Çizelge
Bu çizelgede AB Uyum Yasa Paketlerinde yer alan kanun maddelerinin, bu yasa
paketleriyle kaydedilen de¤iflikliklerden önceki halleri ile sonraki halleri, tam metin
olarak sunulmaktad›r. Yukar›da ad› geçen listedeki konu bafll›klar› itibar›yla düzenlenmifl olan bu çizelgede, birinci hanede de¤iflikli¤in kaydedildi¤i uyum paketleri ve
de¤iflikli¤in flekli belirtilmekte, ikinci ve üçüncü sütunlarda ise de¤ifliklikler madde
metni üzerinde gösterilmektedir. ‹kinci sütunda, ilgili uyum yasa paketiyle madde
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metninde de¤ifltirilen ya da madde metninden ç›kart›lm›fl olan hükümler alt› çizilmek
suretiyle belirtilmifl, üçüncü sütunda ise yine uyum yasa paketleriyle de¤ifltirilen veya
eklenen metin “koyu” olarak belirtilmifltir.
Maddenin tamam›n›n yeniden düzenlenmesi olarak gerçeklefltirilen de¤iflikliklerde iflaretlendirme kullan›lmam›flt›r.
Bu çizelgede, birden fazla AB Uyum Yasa Paketiyle de¤ifltirilmifl olan kanun
maddelerinin yaln›zca önceki ve en son hallerine yer verilmektedir.
Birden Fazla AB Uyum Yasa Paketiyle De¤ifltirilen Kanun Maddeleri Listesi
Afla¤›da bahsedilen çizelgede yer alan kanun maddelerinin k›sa listesidir.

AB Uyum Yasa Paketleriyle De¤ifltirilen Kanun Maddeleri Referans Çizelgesi I
Uyum yasa paketlerinde de¤ifltirilen kanunlar›n alfabetik s›rada gösterildi¤i bu
çizelgede, ikinci sütunda konu bafll›¤›, üçüncü sütunda de¤iflikli¤inin flekli ve son
hanesinde hangi kanun maddesinin hangi pakette de¤ifltirildi¤i belirtilmektedir. Son
hanede yer alan nokta iflaretleri madde metnindeki de¤ifliklikler ile eklemeleri, çarp›
iflareti ise yürürlükten kald›r›lan maddeleri veya f›kralar› belirtilmektedir.
AB Uyum Yasa Paketleriyle De¤ifltirilen Kanun Maddeleri Referans Çizelgesi II
Konu bafll›klar›na göre haz›rlanan bu referans çizelgesi, alfabetik s›raya göre
haz›rlanan referans çizelgesi (I) ile ayn› formatta haz›rlanm›flt›r.
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I. AB UYUM YASA PAKETLER‹YLE DE⁄‹fiT‹R‹LEN KANUN
MADDELER‹ UYUM PAKETLER‹ BAZINDA
VE ALFABET‹K SIRAYA GÖRE
B‹R‹NC‹ UYUM PAKET‹
Kanun numaras›
: 4744
Kabul tarihi
: 6 fiubat 2002
Resmi Gazete yay›m tarihi : 19 fiubat 2002
Resmi Gazete say›s›
: 24676
De¤ifltirilen kanunlar:
• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 107 ve 128
• Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 16
• Türk Ceza Kanunu Madde 159 ve 312
• Terörle Mücadele Kanunu Madde 7 ve 8
‹K‹NC‹ UYUM PAKET‹
Kanun numaras›
: 4748
Kabul tarihi
: 26 Mart 2002
Resmi Gazete yay›m tarihi : 9 Nisan 2002
Resmi Gazete say›s›
: 24721
De¤ifltirilen kanunlar:
• Bas›n Kanunu Madde 16, Ek Madde 1, Ek Madde 2
• Dernekler Kanunu Madde 4, 5, 6, 7, 11, 12, 34, 38, 43
• Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 16
• Devlet Memurlar› Kanunu Madde 13
• ‹l ‹daresi Kanunu Madde 29
• Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Madde 9
• Siyasi Partiler Kanunu Madde 101, 102, 103
• Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 9, 17,19, 21
ÜÇÜNCÜ UYUM PAKET‹
Kanun numaras›
: 4771
Kabul tarihi
: 3 A¤ustos 2002
Resmi Gazete yay›m tarihi : 9 A¤ustos 2002
Resmi Gazete say›s›
: 24841
De¤ifltirilen kanunlar:
• Bas›n Kanunu Madde 5, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 34, Ek Madde 3
• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 327 ve 335
• Dernekler Kanunu Madde 11, 12, 15, 39, 40, 45, 46, 47, 56, 62, 73,
• Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde 445, 448
• Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun Madde 4, 26
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• Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu Madde 8, 9, 11, 12, 13, Ek Madde 1
• Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 3, 10
• Türk Ceza Kanunu Madde 159
• Vak›flar Kanunu Madde 1
• Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname Ek Madde 3
• Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde 1
• Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu Madde 1, 2
• Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ve Orman
Kanunu (idam cezas›n›n kald›r›lmas›na iliflkin)
DÖRDÜNCÜ UYUM PAKET‹
Kanun numaras›
: 4778
Kabul tarihi
: 2 Ocak 2003
Resmi Gazete yay›m tarihi : 11 Ocak 2003
Resmi Gazete say›s›
: 24990
De¤ifltirilen Kanunlar:
• Adli Sicil Kanunu Madde 5 ve 8
• Bas›n Kanunu Madde 15
• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 316
• Çocuk Mahkemeleri Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun
Madde 34
• Damga Vergisi Kanunu Ek Madde 1
• Dernekler Kanunu Madde 5, 6, 11, 12, 16, 18, 44
• Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 16/4
• Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanun Madde 1, 2, 3, 4, 7, 8
• ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Kanunu Madde 7
• Mahalli ‹dareler ve Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi
Hakk›nda Kanun Madde 8
• Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun
Madde 2
• Milletvekili Seçimi Kanunu Madde 7, 11, 39
• Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ve Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince
Al›nacak ‹lave Tedbirler Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname Madde 3/c
• Siyasi Partiler Kanunu Madde 8, 11, 66, 98, 100, 102, 104, 111
• Türk Ceza Kanunu Madde 245
• Türk Medeni Kanunu Madde 91 ve 92
• Vak›flar Kanunu Madde 1

BEfi‹NC‹ UYUM PAKET‹
: 4793
Kanun Numaras›
Kabul Tarihi
: 23 Ocak 2003
Resmi Gazete yay›m tarihi : 4 fiubat 2003
: 25014
Resmi Gazete say›s›
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De¤ifltirilen kanunlar:
• 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun
Geçici Madde 2
• Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 327 (327/a) ve 335
• Dernekler Kanunu Madde 82
• Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde 445, (445/A), 447, 448
ALTINCI UYUM PAKET‹
Kanun numaras›
: 4928
Kabul tarihi
: 15 Temmuz 2003
Resmi Gazete yay›m tarihi : 19 Temmuz 2003
Resmi Gazete say›s›
: 25173
De¤ifltirilen Kanunlar:
• Adli Sicil Kanunu Madde 9
• 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Madde 1/A
• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun Baz› Maddelerinde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Madde 31
• Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 16
• ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu Madde 53, Geçici Madde 5
• ‹mar Kanunu Ek Madde 2
• Nüfus Kanunu Madde 16
• Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun
Madde 4,15,32, Geçici Madde 10
• Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakk›nda Kanun
Madde 55/A ve 149/A
• Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu Madde 3,6,9
• Terörle Mücadele Kanunu Madde 1, 8, Geçici Madde 10
• Türk Ceza Kanunu Madde 453, 462
• Vak›flar Kanunu Madde 1
YED‹NC‹ UYUM PAKET‹
: 4963
Kanun numaras›
Kabul tarihi
: 30 Temmuz 2003
Resmi Gazete yay›m tarihi : 7 A¤ustos 2003
Resmi Gazete say›s›
: 25192
De¤ifltirilen Kanunlar:
• Askeri Mahkemelerin Kuruluflu ve Yarg›lama Usullerine ‹liflkin Kanun
Madde 11
• Bakanl›klar ve Ba¤l› Kurulufllarda Atama Usullerine ‹liflkin Kanun 1 Say›l›
Cetvel
• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ek Madde 7
• Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 6
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• Dernekler Kanunu Madde 1, 4, 8, 10, 16, 17, 31, 38, 83
• MGK ve MGK Genel Sekreterli¤i Kanunu Madde 4, 5, 9, 13, 15, 19,
Geçici Madde 4
• Say›fltay Kanunu Ek Madde 12
• Terörle Mücadele Kanunu Madde 7
• Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 15, 16, 17, 18, 19
• Türk Ceza Kanunu Madde 159, 169, 426, 427
• Türk Medeni Kanunu Madde 56, 64, 66, 82, 94
• Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname Ek Madde 3
• Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Hakk›nda Kanun Madde 2

SEK‹Z‹NC‹ UYUM PAKET‹
Kanun numaras›
: 5218
Kabul tarihi
: 14 Temmuz 2004
Resmi Gazete yay›m tarihi : 21 Temmuz 2004
Resmi Gazete say›s›
: 25529
De¤ifltirilen Kanunlar:
• Asayifle Müessir Baz› Fiillerin Önlenmesi Hakk›nda Kanun Madde 1
• Avukatl›k Kanunu Madde 65 ve Ek 3. Madde
• Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanun Madde 1, 2, 19, Ek 2, Geçici 11, Geçici 12,
• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 110, 283, 305, 421
• Demiryollar›n›n Usulü Zab›tas›na Dair Nizamname Madde 1 ve 2
• Gelibolu Yar›madas› Tarihî Milli Park› Kanunu Madde 6
• Kanunlar›n ve Nizamnamelerin Sureti Neflir ve ‹lan› ve Meriyet Tarihi
Hakk›nda Kanun Madde 1
• Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma Kanunu Madde 2
• Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 12
• Orman Kanunu Madde 110
• Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun Madde 6
• Telsiz Kanunu Madde 6
• Terörle Mücadele Kanunu Madde 17
• Türk Ceza Kanunu Madde 11, 12, 13, 17 43, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61,
62, 64, 65, 66, 70, 73, 82, 102, 112, 118, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 136,
127,146, 147,149, 156, 285, 286, 296, 301, 302, 303, 305, 407,450, 451, 463,
• Yüksekö¤retim Kanunu Madde 6
• 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun madde
1 ve Geçici Madde 1
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II. AB UYUM YASA PAKETLER‹ MET‹NLER‹
A. Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun (Birinci Uyum Paketi)
Kanun numaras›
Kabul tarihi
Resmi Gazete tarihi
Resmi Gazete say›s›

: 4744
: 6 fiubat 2002
:19 fiubat 2002
:24676

MADDE 1. - 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "bir seneden alt› seneye kadar a¤›r hapis" ibaresi
"bir seneden üç seneye kadar hapis" olarak, üçüncü f›kras›nda yer alan "15 günden 6
aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar a¤›r para" ibaresi "15 günden 6 aya
kadar hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
MADDE 2. - Türk Ceza Kanununun 312. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 312. - Bir cürmü alenen öven veya iyi gördü¤ünü söyleyen veya halk›
kanuna uymamaya tahrik eden kimseye alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› verilir.
Sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤›na dayanarak, halk› birbirine
karfl› kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir flekilde düflmanl›¤a veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› verilir.
Halk›n bir k›sm›n› afla¤›lay›c› ve insan onurunu zedeleyecek bir flekilde tahkir
eden kimseye de birinci f›kradaki ceza verilir.
Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar 311. maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen
araçlar veya flekillerle ifllendi¤inde verilecek cezalar bir kat› oran›nda artt›r›l›r.
MADDE 3. - 12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 7.
maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Yukar›daki f›kra uyar›nca meydana getirilen örgüt mensuplar›na yard›m edenlere
veya terör yöntemlerine baflvurmaya özendirecek flekilde örgütle ilgili propaganda
yapanlara fiilleri baflka bir suç olufltursa bile ayr›ca bir y›ldan befl y›la kadar hapis ve
befl yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar a¤›r para cezas› verilir.
MADDE 4. - Terörle Mücadele Kanununun 8. maddesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Madde 8. - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmak amac›yla yaz›l›, sözlü veya görüntülü propaganda ile toplant›, gösteri
ve yürüyüfl yapanlar hakk›nda, fiilleri daha a¤›r bir cezay› gerektirmedikçe bir y›ldan
üç y›la kadar hapis ve bir milyar liradan üç milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na hükmolunur. Bu suçun terör yöntemlerine baflvurmaya özendirecek flekilde ifllenmesi
halinde verilecek ceza üçte bir oran›nda artt›r›l›r; mükerreren ifllenmesi halinde ise,
verilecek hapis cezalar› paraya çevrilemez.
Birinci f›krada belirtilen propaganda suçunun 5680 say›l› Bas›n Kanunu’nun 3.
maddesinde belirtilen bir mevkute vas›tas›yla ifllenmesi halinde, ayr›ca bunlar›n
sahiplerine ilgili mevkutenin varsa bir önceki ay ortalama sat›fl bedelinin dörtte üçü
kadar a¤›r para cezas› verilir. Ancak verilecek para cezas› hiçbir halde üç milyar
liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para
cezas›n›n yar›s› uygulan›r ve alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› verilir.
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Birinci f›krada belirtilen propaganda suçunun ikinci f›krada yaz›l› mevkuteler
d›fl›ndaki bas›l› eser ve sair kitle iletiflim araçlar› ile ifllenmesi halinde, sorumlular› ve
kitle iletiflim araçlar› sahipleri hakk›nda alt› aydan iki y›la kadar hapis ve bir milyar
liradan üç milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na hükmolunur. Ayr›ca mahkeme, ilgili
radyo ve televizyon kuruluflunun bir günden yedi güne kadar yay›ndan men'ine karar
verir.
Birinci f›krada belirtilen propaganda suçunun ikinci ve üçüncü f›kralarda yaz›l›
kitle iletiflim araçlar› ile ifllenmesi halinde verilecek ceza üçte bir oran›nda artt›r›l›r.
MADDE 5. - 16.6.1983 tarihli ve 2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 16. maddesinin ikinci f›kras›n›n
ikinci cümlesi madde metninden ç›kar›lm›fl, üçüncü ve dördüncü f›kralar› ise
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Anayasan›n 120. maddesi gere¤ince ola¤anüstü hâl ilân edilen bölgelerde
yakalanan veya tutuklanan kifliler hakk›nda ikinci f›krada dört gün olarak belirlenen
süre, Cumhuriyet savc›s›n›n talebi ve hâkim karar›yla yedi güne kadar uzat›labilir.
Hâkim, karar vermeden önce yakalanan veya tutuklanan kifliyi dinler.
Tutuklu bulunan san›k, müdafii ile her zaman görüflebilir. Cumhuriyet savc›s›
taraf›ndan gözalt› süresinin uzat›lmas›na yaz›l› olarak emir verilmesinden sonra
gözalt›nda bulunan kifli hakk›nda da ayn› hüküm uygulan›r.
MADDE 6. - 4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 107. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 107. - Tutuklamadan ve tutuklaman›n uzat›lmas›na iliflkin her karardan
tutuklunun bir yak›n›na veya belirledi¤i bir kifliye, hâkimin karar›yla gecikmeksizin
haber verilir.
Ayr›ca, soruflturman›n amac›n› tehlikeye düflürmemek kayd›yla, tutuklunun
tutuklamay› bir yak›n›na veya belirledi¤i bir kifliye bizzat bildirmesine de izin verilir.
MADDE 7. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128. maddesinin ikinci
f›kras›n›n ikinci cümlesi madde metninden ç›kar›lm›fl ve üçüncü f›kras› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
Yakalamadan ve yakalama süresinin uzat›lmas›na iliflkin emirden yakalanan›n
bir yak›n›na veya belirledi¤i bir kifliye, Cumhuriyet savc›s›n›n karar›yla gecikmeksizin haber verilir.
MADDE 8. - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
18/2/2002
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B. Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun (‹kinci Uyum Paketi)
Kanun numaras›
Kabul tarihi
Resmi Gazete tarihi
Resmi Gazete say›s›

: 4748
: 26 Mart 2002
: 9 Nisan 2002
: 24721

MADDE 1. - 10.6.1949 tarihli ve 5442 say›l› ‹l ‹daresi Kanununun 29. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Kaymakaml›¤a sadece mülkî idare amirli¤i hizmetleri s›n›f›ndan olanlar vekâlet
edebilir.
MADDE 2. - A) 15.7.1950 tarihli ve 5680 say›l› Bas›n Kanununun Ek 1. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl ve üçüncü f›kras›
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün, millî güvenli¤in, kamu
düzeninin ve genel ahlâk›n korunmas›, suç ifllenmesinin önlenmesi ile Atatürk
Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanun ve Anayasan›n 174. maddesi kapsam›nda
yer alan ink›lâp kanunlar› aleyhine ifllenen suçlar için, tedbir yoluyla soruflturma
safhas›nda Cumhuriyet savc›l›¤›n›n talebi üzerine sulh ceza hakimince, kovuflturma
safhas›nda görevli mahkemece her türlü bas›lm›fl eserin da¤›t›m›n›n önlenmesine
veya toplat›lmas›na karar verilebilir. Gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde bu eserlerin da¤›t›m›n›n önlenmesine veya toplat›lmas›na, do¤rudan do¤ruya Cumhuriyet
savc›l›¤›nca yaz›l› olarak karar verilebilir. Bu halde Cumhuriyet savc›s› karar›n› en
geç yirmi dört saat içinde yetkili sulh ceza hâkiminin onay›na sunar. Sulh ceza hâkimi k›rk sekiz saat içinde karar›n› aç›klar; aksi halde Cumhuriyet savc›l›¤›n›n karar›
kendili¤inden hükümsüz say›l›r.
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü, Cumhuriyetin temel ilkeleri
ve millî güvenlik aleyhinde ifllenmifl bir suçtan mahkûmiyet halinde, faillerden bir
veya birkaç›na ait olmalar› flart›yla suçu ihtiva eden mevkute veya mevkute
say›lmayan bas›lm›fl eserlerin bas›m›nda kullan›lan makineler ile di¤er bas›m aletlerinin müsaderesine de karar verilir.
B) Bas›n Kanununun Ek 2. maddesinin birinci ve üçüncü f›kralar› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
Bas›n yoluyla ifllenen ve Ek 1. maddede yaz›l› suçlardan mahkûmiyet hallerinde,
suç teflkil eden yaz›n›n yay›mland›¤› mevkutenin bir günden on befl güne kadar
kapat›lmas›na da mahkemece karar verilebilir.
Birinci f›kraya göre kapat›lmas›na karar verilen mevkutenin yay›n›na kapat›lma
süresinde devam edenler veya o mevkutenin aç›kça devam› niteli¤ini tafl›yan yeni
mevkute ç›karanlar bir aydan üç aya kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
MADDE 3. - 14.7.1965 tarihli ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 13.
maddesine birinci f›kradan sonra gelmek üzere afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
‹flkence ya da zalimane, gayri insanî veya haysiyet k›r›c› muamele suçlar›
nedeniyle Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince verilen kararlar sonucunda devletçe
ödenen tazminatlardan dolay› sorumlu personele rücu edilmesi hakk›nda da
yukar›daki f›kra hükmü uygulan›r.
13

MADDE 4. - A) 22.4.1983 tarihli ve 2820 say›l› Siyasî Partiler Kanununun 101.
maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Anayasa Mahkemesi, yukar›daki f›kran›n (a) ve (b) bentlerinde say›lan hallerde
temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin a¤›rl›¤›na göre ilgili siyasî partinin
almakta oldu¤u son y›ll›k Devlet yard›m› miktar›n›n yar›s›ndan az olmamak kayd›yla,
bu yard›mdan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas›na, yard›m›n tamam› ödenmiflse ayn› miktar›n Hazine’ye iadesine karar verebilir.
B) Siyasî Partiler Kanununun 102. maddesinin birinci ve üçüncü f›kralar›
afla¤›daki flekilde; ikinci f›kras›nda geçen "Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›" ibareleri,
"Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›" olarak de¤ifltirilmifltir.
Siyasî partilerin faaliyetlerinin izlenmesi amac›yla Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›n›n istedi¤i bilgi ve belgeleri bildirilen süre içinde vermeyen siyasî partiye Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan ikinci bir yaz› tebli¤ olunur. Bu
yaz›da, bildirilen süre içinde cevap verilmedi¤i ve istek yerine getirilmedi¤i takdirde
o siyasî partinin kapat›lmas› ya da Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun
b›rak›lmas› için dava aç›labilece¤i de belirtilir. Bu tebli¤de bildirilecek süre içinde
yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
o siyasî partinin kapat›lmas› ya da Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun
b›rak›lmas› için Anayasa Mahkemesi’nde re'sen dava açabilir.
Siyasî parti, tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün içinde istem yaz›s›nda belirtilen
hususu yerine getirmedi¤i takdirde, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› Anayasa
Mahkemesi’nde o siyasî partinin kapat›lmas› ya da Devlet yard›m›ndan k›smen veya
tamamen yoksun b›rak›lmas› için dava açar. Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca
düzenlenen iddianamenin tebli¤inden itibaren otuz gün içinde ilgili siyasî parti
taraf›ndan söz konusu parti organ›, merci veya kurulun iflten el çektirilmesi ve parti
üyesi veya üyelerin partiden kesin olarak ç›kar›lmalar› halinde, o partinin kapat›lmas›
ya da Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas› için aç›lan dava
düfler. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n ve siyasî parti temsilcilerinin sözlü
aç›klamalar›n›, gerekli gördü¤ü hallerde di¤er ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanlar› da dinlemek suretiyle aç›lm›fl bulunan davay› karara ba¤lar.
C) Siyasî Partiler Kanununun 103. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yo¤un bir flekilde
ifllendi¤i ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel baflkan veya merkez karar
veya yönetim organlar› veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup genel kurulu
veya grup yönetim kurulunca z›mnen veya aç›kça benimsendi¤i yahut bu fiiller
do¤rudan do¤ruya an›lan parti organlar›nca kararl›l›k içinde ifllendi¤i takdirde, söz
konusu fiillerin oda¤› haline gelmifl say›l›r.
MADDE 5. - A) 6.10.1983 tarihli ve 2908 say›l› Dernekler Kanununun 4. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 4. - Fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yafl›n› doldurmufl olan herkes, önceden izin almaks›z›n dernek kurma hakk›na sahiptir.
Ancak;
1. Türk Silâhl› Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplar› ve özel
kanunlar›nda dernek kuramayacaklar› belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti
görevlileri,
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2. Affa u¤ram›fl olsalar bile;
a) Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› suçlardan biriyle
mahkûm olanlar,
b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik,
inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflâs gibi yüz k›zart›c› suçlar, istimal ve istihlâk
kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar› ve resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat
kar›flt›rma suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,
c) Türk Ceza Kanununun 316, 317 ve 318. maddelerinde yaz›l› suçlardan biriyle
mahkûm olanlar,
Sürekli olarak,
3. a) Türk Ceza Kanununun 312. maddesinin ikinci f›kras›nda yaz›l› suçtan
mahkûm olanlar hükmün kesinleflti¤i,
b) Kurulmas› yasaklanm›fl dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için
yasaklanm›fl faaliyetlerde bulunmalar› sebebiyle mahkemece kapat›lmas›na karar
verilen derneklerin yöneticileri kapatma karar›n›n kesinleflti¤i,
Tarihten itibaren befl y›l süre ile,
Dernek kuramazlar.
B) Dernekler Kanununun 5. maddesinin (6) numaral› bendi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde ›rk, din, mezhep, kültür veya dil farkl›l›¤›
veya bunlara dayanarak az›nl›k yaratmak ya da herhangi bir bölgenin veya ›rk›n veya
s›n›f›n veya belli bir din veya mezhepten olanlar›n di¤erlerine hâkim veya
di¤erlerinden imtiyazl› olmas›n› sa¤lamak,
C) Dernekler Kanununun 6. maddesi bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Baz› ad ve iflaretleri kullanma yasa¤›
Madde 6. - Derneklerin, mevcut veya kapat›lm›fl bir siyasî partinin, bir
sendikan›n veya üst kuruluflun, bu Kanun hükümlerine göre mahkemece
kapat›lmas›na karar verilen bir dernek veya üst kuruluflun ad›n›, amblemini,
rumuzunu, rozetini ve benzeri iflaretleri ya da daha önce kurulmufl Türk devletlerine
ait topluma mal olmufl bayrak, amblem ve flamalar› kullanmalar› yasakt›r.
Dernekler, resmî ifllemlerinde Türkçe kullan›rlar.
D) Dernekler Kanununun 34. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü f›kralar›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Federasyonlar, kurulufl amaçlar› ayn› olan en az befl derne¤in; konfederasyonlar,
kurulufl amaçlar› ayn› olan en az üç federasyonun, amaçlar›n› gerçeklefltirmek üzere
üye s›fat›yla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
Federasyon ve konfederasyonlara iliflkin di¤er hususlar hakk›nda bu Kanun
hükümleri uygulan›r.
Federasyonlar›n üye say›s›n›n beflten ve konfederasyonlar›n üye say›s›n›n üçten
afla¤› düflmesi durumunda ve bu durum üç ay içinde giderilmedi¤i takdirde haklar›nda
51. maddede yaz›l› kendili¤inden da¤›lma hükümleri uygulan›r.
E) Dernekler Kanununun 38. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 38. - Yüksekö¤retim kurumlar›nda kay›tl› ö¤renciler, ancak e¤itim,
ö¤retim, çal›flma, moral, beslenme, dinlenme ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, beden ve
ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi ve ö¤rencilerin bu konularda kurum idaresi veya di¤er
kurulufllar nezdinde temsil edilmesi amaçlar›yla ö¤renci derne¤i kurabilirler.
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F) Dernekler Kanununun 43. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 43. - Dernekler, en az yedi gün önceden merkezlerinin bulundu¤u ve
faaliyetin düzenlenece¤i illerin valiliklerine bildirimde bulunmak flart›yla yabanc›
ülkelerdeki dernek veya kurulufllar›n üyelerini Türkiye'ye davet edebilir ya da
yabanc› dernek veya kurulufllar›n davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi
olma hakk›na sahip üçüncü kiflileri yurt d›fl›na gönderebilirler. Bildirimde, davetin
amac›, tarihi, yeri, ilgili dernek veya kuruluflun ad› ve adresi ile kat›lacak üyelere
veya temsilcilere ait bilgiler bulunur.
MADDE 6. - A) 6.10.1983 tarihli ve 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri
Kanununun 9. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 9. - Bu Kanuna göre yap›lacak toplant›lar, fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yafl›n› doldurmufl, en az yedi kifliden oluflan bir düzenleme kurulu taraf›ndan
düzenlenir. Bu kurul, kendi aralar›ndan birini baflkan seçer. Diplomatik dokunulmazl›klar› bulunan kifliler, düzenleme kurulu baflkan veya üyesi olamazlar.
Tüzel kiflilerin toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenlemeleri, yetkili organlar›n›n
karar›na ba¤l›d›r.
B) Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanununun 17. maddesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Madde 17. - Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç
ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›¤›n ve genel ahlâk›n veya baflkalar›n›n hak ve
özgürlüklerinin korunmas› amac›yla belirli bir toplant›y› yasaklayabilir veya iki ay›
aflmamak üzere erteleyebilir.
C) Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanununun 19. maddesinin birinci f›kras›n›n
birinci cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Bölge valisi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel
sa¤l›¤›n ve genel ahlâk›n veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas›
amac›yla bölgeye dahil illerin birinde veya birkaç›nda ya da bir ilin bir veya birkaç
ilçesinde bütün toplant›lar› üç ay› geçmemek üzere erteleyebilir.
MADDE 7. - Afla¤›daki kanun hükümleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r:
A) Bas›n Kanununun 16. maddesinin beflinci f›kras›,
B) 10.3.1983 tarihli ve 2803 say›l› Jandarma Teflkilât, Görev ve Yetkileri
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n ikinci cümlesi,
C) 16.6.1983 tarihli ve 2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve
Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 16. maddesinin son f›kras›,
D) Dernekler Kanununun 7, 11 ve 12.maddeleri,
E) Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanununun 21. maddesi.
MADDE 8. - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8/4/2002
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C. Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun (Üçüncü Uyum
Paketi)
Kanun numaras›
Kabul tarihi
Resmi Gazete tarihi
Resmi Gazete say›s›

: 4771
: 3 A¤ustos 2002
: 9 A¤ustos 2002
: 24841

MADDE 1. - A) Savafl ve çok yak›n savafl tehdidi hâllerinde ifllenmifl suçlar için
öngörülen idam cezalar› hariç olmak üzere, 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza
Kanunu, 7.1.1932 tarihli ve 1918 say›l› Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ile
31.8.1956 tarihli ve 6831 say›l› Orman Kanununda yer alan idam cezalar› müebbet
a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmüfltür.
fiu kadar ki,
a) Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 102, 112, 451,
452, 462 ve 463. maddeleri ile 7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk
Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 12.
maddesinin idam cezas›na iliflkin hükümleri,
b) Türk Ceza Kanununun 17. maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 647 say›l›
Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 19 ve Ek 2. maddelerinin Türkiye Büyük Millet
Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere iliflkin
hükümleri,
Sakl›d›r.
B) Bu Kanun hükümlerine göre idam cezalar› müebbet a¤›r hapis cezas›na
dönüfltürülenler hakk›nda Türk Ceza Kanununun 70, 73 ve 82. maddelerinde
öngörülen süreler iki kat, terör suçlular› hakk›nda üç kat olarak uygulan›r.
Bu Kanun hükümlerine göre idam cezalar› müebbet a¤›r hapis cezas›na
dönüfltürülen terör suçlular› hakk›nda Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanun ile 12.4.1991
tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun flartla sal›verilmeye iliflkin
hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakk›nda müebbet a¤›r hapis cezas› ölünceye kadar
devam eder.
MADDE 2. - A) Türk Ceza Kanununun 159. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Birinci f›krada say›lan organlar› veya kurumlar› tahkir ve tezyif kast› bulunmaks›z›n, sadece elefltirmek maksad›yla yap›lan yaz›l›, sözlü veya görüntülü düflünce
aç›klamalar› cezay› gerektirmez.
B) Türk Ceza Kanununun 201. maddesinden sonra gelmek üzere afla¤›daki 201/a
ve 201/b maddeleri eklenmifltir.
MADDE 201/a. - Do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak maddî menfaat elde
etmek maksad›yla, yabanc› bir devlet tabiiyetinde bulunan veya vatans›z olan veya
Türkiye'de sürekli olarak oturmas›na yetkili mercilerce izin verilmemifl bulunan kimselerin Türkiye'ye yasal olmayan yollardan girmelerini veya ülkede kalmalar›n›, bu
kiflilerin veya Türk vatandafllar›n›n yasal olmayan yollardan ülke d›fl›na ç›kmalar›n›
sa¤lamaya göçmen kaçakç›l›¤› denilir.
Göçmen kaçakç›l›¤› suçunun faillerine veya böyle bir suça ifltirak etmeksizin,
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daha önce ülkeye sokulmufl veya girmifl kaçak göçmenleri, maddî menfaat elde
etmek maksad›yla, yasal olmayan yollarla ülkeden ç›karanlara, yasal koflullara
uymaks›z›n ülkede kalmalar›n› olanakl› k›lanlara, bu maksatla sahte kimlik veya
seyahat belgelerini haz›rlayanlara veya temin edenlere ya da bu suçlara teflebbüs
edenlere, fiilleri baflka bir suç olufltursa bile ayr›ca iki y›ldan befl y›la kadar a¤›r hapis
ve bir milyar liradan az olmamak üzere a¤›r para cezas› verilir; suçun ifllenmesinde
kullan›lan tafl›tlar ve bu fiil nedeniyle elde edilen maddî menfaatler müsadere edilir.
Yukar›daki f›kralarda yaz›l› olan suçlar, kaçak göçmenlerin yaflamlar›n› veya
vücut bütünlüklerini tehlikeye soktu¤u veya insanl›k d›fl› veya onur k›r›c› muamele
biçimlerine tâbi k›l›nmalar›na neden oldu¤u hâllerde faillere verilecek cezalar, yar›s›
oran›nda; ölüm meydana gelmifl ise bir kat art›r›larak hükmolunur.
Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar örgütlü olarak ifllendi¤inde faillere verilecek
cezalar bir kat artt›r›larak hükmolunur.
MADDE 201/b. - Zorla çal›flt›rmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri
uygulamalara tâbi k›lmak, vücut organlar›n›n verilmesini sa¤lamak maksad›yla,
tehdit, bask›, cebir veya fliddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kand›rmak
veya kifliler üzerindeki denetim olanaklar›ndan veya çaresizliklerinden yararlanarak
r›zalar›n› elde etmek suretiyle kiflileri tedarik eden, kaç›ran, bir yerden baflka bir yere
götüren veya sevk eden, bar›nd›ran kimseye befl y›ldan on y›la kadar a¤›r hapis ve bir
milyar liradan az olmamak üzere a¤›r para cezas› verilir.
Birinci f›krada belirtilen amaçlarla giriflilen ve suçu oluflturan eylemler var
oldu¤u takdirde, ma¤durun r›zas› yok say›l›r.
On sekiz yafl›n› doldurmam›fl çocuklar›n birinci f›krada belirtilen maksatlarla
tedarik edilmeleri, kaç›r›lmalar›, bir yerden di¤er bir yere götürülmeleri veya sevk
edilmeleri veya bar›nd›r›lmalar› hâllerinde suça ait araç fiillerden hiçbirisine
baflvurulmufl olmasa da faile birinci f›krada belirtilen cezalar verilir.
Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar örgütlü olarak ifllendi¤i takdirde faillere verilecek cezalar bir kat art›r›larak hükmolunur.
MADDE 3.- A) 6.10.1983 tarihli ve 2908 say›l› Dernekler Kanununun yürürlükten kald›r›lm›fl olan 11. maddesi, kenar bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde yeniden
düzenlenmifltir.
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt d›fl›ndaki faaliyetleri
Madde 11.- Uluslararas› alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda yarar görülen hâllerde;
uluslararas› faaliyette bulunma amac›n› güden derneklerin kurulmas›, bu derneklerin
yurt d›fl›nda flube açmas›, yurt d›fl›ndaki benzer amaçl› dernek veya kurulufllara üye
olmas› veya bunlarla iflbirli¤i yapmas› veya yurt d›fl›nda faaliyette bulunmas›,
D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak suretiyle, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine
Bakanlar Kurulunun iznine ba¤l›d›r.
Yurt d›fl›ndaki bir dernek ve kurulufla üye olmak ya da bunlarla iflbirli¤inde
bulunmak isteyen dernek veya üst kurulufl, bu dernek veya kuruluflun statüsünün
Türkçeye çevrilmifl noterden onayl› iki örne¤ini ‹çiflleri Bakanl›¤›’na vermekle
yükümlüdür.
Türkiye'deki derneklerin üye oldu¤u veya iflbirli¤i yapt›¤› yabanc› dernek veya
kurulufllar›n kanunlar›m›za ve millî menfaatlerimize ayk›r› faaliyetlerde bulunmas›
hâlinde, Türkiye'de kurulmufl derne¤in, bu yabanc› dernek veya kurulufllarla olan
iliflkilerine D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak suretiyle, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu karar›yla son verilir.
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B) Dernekler Kanununun yürürlükten kald›r›lm›fl olan 12. maddesi, kenar bafll›¤›
ile birlikte afla¤›daki flekilde yeniden düzenlenmifltir.
Yurt d›fl›nda kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri
Madde 12. - Yurt d›fl›nda kurulan derneklerin, uluslararas› alanda iflbirli¤i
yap›lmas›nda yarar görülen hâllerde ve karfl›l›kl› olmak kofluluyla, kültürel,
ekonomik, teknik, sportif ve bilimsel konularda bilgi veya teknolojilerinden yararlan›lmak üzere; Türkiye'de flube açmalar›na, Türkiye'de kurulmufl bulunan derneklere
üye olmalar›na veya bunlarla iflbirli¤i yapmalar›na, Türkiye'de faaliyette bulunmalar›na, D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak suretiyle, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.
Yukar›daki f›krada sözü edilen derneklerin, kanunlar›m›za veya millî menfaatlerimize ayk›r› faaliyetlerde bulunmas› hâlinde, verilen iznin geri al›nmas›na D›fliflleri
Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak suretiyle, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Bakanlar
Kurulunca karar verilir.
C) Dernekler Kanununun 15. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
‹çiflleri Bakanl›¤›nca Dernekler Daire Baflkanl›¤›’nda ve illerde valilikler
bünyesinde derneklerin kaydolunaca¤› Dernekler Kütü¤ü tesis olunur.
Dernekler Daire Baflkanl›¤›ndaki Dernekler Kütü¤ü’ne bütün konfederasyon, federasyon ve dernekler ile flubeleri ve merkezleri yurt d›fl›nda bulunan derneklerin
Türkiye'de aç›lm›fl flubeleri kaydolunur.
D) Dernekler Kanununun 40. maddesinin kenar bafll›¤› ve birinci f›kras›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Millî Savunma ve kolluk hizmetlerine haz›rlay›c› faaliyette bulunma yasa¤›
Dernekler, askerli¤e, millî savunma ve kolluk hizmetlerine haz›rlay›c› ö¤retim ve
e¤itim faaliyetlerinde bulunamazlar. Bu amaçlar› gerçeklefltirmek üzere kamp veya
talim yerleri açamazlar.
E) Dernekler Kanununun 45. maddesi, kenar bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Beyanname verme yükümlülü¤ü ve denetim
Madde 45.- Dernekler, faaliyetleri ile gelir ve gider ifllemlerinin sonuçlar›
konusunda, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikte belirtilen flekle uygun
olarak düzenleyecekleri beyannameyi y›l sonu itibar›yla mahallin en büyük mülkî
amirine verirler.
Gerek görülen hâllerde derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeflit
eklentileri, defterleri, hesap ve ifllemleri, ‹çiflleri Bakanl›¤› veya bulunduklar› yerin en
büyük mülkî amiri taraf›ndan her zaman denetlenebilir. ‹çiflleri Bakanl›¤›, bu denetlemeyi Dernekler Daire Baflkanl›¤› Personeli veya Bakanl›k Teftifl Kurulu arac›l›¤›yla;
en büyük mülkî amirler, bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memurlar
arac›l›¤›yla yapt›r›rlar.
Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili olan bakanl›klarca da denetlenebilir.
Denetleme sonuçlar›, bilgi için ‹çiflleri Bakanl›¤›’na bildirilir.
Denetleme s›ras›nda görevli memurlar taraf›ndan istenecek her türlü bilgi, belge
ve kay›tlar›n, dernek yetkilileri taraf›ndan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste¤inin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetim s›ras›nda, suç teflkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, ilgili mülkî
amirlik durumu derhal Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bildirir.
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F) Dernekler Kanununun 46. maddesi, kenar bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Dernekler Daire Baflkanl›¤›
Madde 46.- Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek, tüzüklerinde gösterilen
amaç ve bu amac›n gerçeklefltirilmesi için sürdürülece¤i belirtilen çal›flma konular›
do¤rultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, defterlerini ve hesaplar›n› mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere ‹çiflleri
Bakanl›¤› bünyesinde Dernekler Daire Baflkanl›¤› kurulur. Bu birimin kurulufl,
çal›flma flekli ve denetleme esas ve usulleri, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
G) Dernekler Kanununun 62. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 62. - Dernekler taraf›ndan tutulacak defterler ile ilgili usul ve esaslar
‹çiflleri ve Maliye Bakanl›klar›nca birlikte ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir. Bu
defterlerin noterden onayl› olmas› zorunludur.
H) Dernekler Kanununun 73. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 73.- ‹çiflleri Bakanl›¤›nca, derneklere iliflkin ifl ve ifllemleri yürütmek,
hizmetleri görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de kaymakaml›klar bünyesinde
derneklerle ilgili bir birim oluflturulur.
Bu birimin illerdeki teflkilâtlanmas›, kurulufl, görev ve yetkileri ile 15. maddeye
göre oluflturulacak Dernekler Kütü¤ünün flekli, düzenleme ve kay›t esaslar›, ‹çiflleri
Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 4. - A) 5.6.1935 tarihli ve 2762 say›l› Vak›flar Kanununun 1 inci maddesinin sonuna afla¤›daki f›kralar eklenmifltir.
Cemaat vak›flar›, vakfiyeleri olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, Bakanlar
Kurulunun izniyle dinî, hayrî, sosyal, e¤itsel, s›hhî ve kültürel alanlardaki
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere tafl›nmaz mal edinebilirler ve tafl›nmaz mallar› üzerinde
tasarrufta bulunabilirler.
Bu vak›flar›n dinî, hayrî, sosyal, e¤itsel, s›hhî ve kültürel alanlardaki
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere, her ne suretle olursa olsun, tasarruflar› alt›nda bulundu¤u, vergi kay›tlar›, kira sözleflmeleri ve di¤er belgelerle belirlenen tafl›nmaz mallar,
bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren alt› ay içinde baflvurulmas› hâlinde
vak›f ad›na tescil olunur. Cemaat vak›flar› ad›na ba¤›fllanan veya vasiyet olunan
tafl›nmaz mallar da bu madde hükümlerine tâbidir.
B) 8.6.1984 tarihli ve 227 say›l› Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilât ve
Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnameye afla¤›daki Ek Madde
eklenmifltir.
EK MADDE 3. - Türkiye'de kurulan vak›flar, amaçlar› do¤rultusunda uluslararas› alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda yarar görülen hâllerde, ‹çiflleri ve D›fliflleri
Bakanl›klar›n›n görüflleri al›nmak suretiyle, Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün ba¤l›
bulundu¤u Bakanl›¤›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun izniyle yurt d›fl›nda kurulmufl vak›f veya kurulufllara üye olabilirler.
Türkiye'de kurulan vak›flar›n vak›f senedinde belirtilen amaçlar› gerçeklefltirmek
üzere uluslararas› faaliyette bulunmas› ve yurt d›fl›nda flube açmas› ile yurt d›fl›ndaki
benzer amaçl› vak›f veya kurulufllarla iflbirli¤i yapmas›, ‹çiflleri ve D›fliflleri
Bakanl›klar›n›n görüflleri al›nmak suretiyle, Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün ba¤l›
bulundu¤u Bakanl›¤›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun iznine ba¤l›d›r.
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Yabanc› ülkelerde kurulmufl vak›flar, uluslararas› alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda
yarar görülen hâllerde, karfl›l›kl› olmak kofluluyla, ‹çiflleri ve D›fliflleri
Bakanl›klar›n›n görüflleri al›nmak suretiyle, Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün ba¤l›
bulundu¤u Bakanl›¤›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun izniyle Türkiye'de
faaliyette bulunabilirler, flube açabilirler, üst kurulufllar kurabilirler, kurulmufl üst
kurulufllara kat›labilirler veya kurulmufl vak›flarla iflbirli¤i yapabilirler.
Bu vak›flar, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vak›flar hakk›nda
uygulanan mevzuata tâbidir.
MADDE 5. - A) 6.10.1983 tarihli ve 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri
Kanununun 3. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Yabanc›lar›n bu Kanun hükümlerine göre toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenlemeleri, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n iznine ba¤l›d›r. Yabanc›lar›n bu Kanuna göre düzenlenen toplant› ve gösteri yürüyüfllerinde toplulu¤a hitap etmeleri, afifl, pankart, resim,
flama, levha, araç ve gereçler tafl›malar›, toplant›n›n yap›laca¤› mahallin en büyük
mülkî idare amirli¤ine toplant›dan en az k›rk sekiz saat önce yap›lacak bildirimle
mümkündür.
B) Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Toplant› yap›labilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamam›n›n imzalayacaklar› bir bildirim, toplant›n›n yap›lmas›ndan en az k›rk sekiz saat önce ve çal›flma
saatleri içinde, toplant›n›n yap›laca¤› yerin ba¤l› bulundu¤u valilik veya kaymakaml›¤a verilir.
MADDE 6. - A) 18.6.1927 tarihli ve 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 445 inci maddesinden sonra gelmek üzere afla¤›daki 445/A maddesi
eklenmifltir.
MADDE 445/A. - Kesin olarak verilmifl veya kesinleflmifl olan bir karar›n,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya
Dair Sözleflmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤i saptand›¤›nda,
ihlâlin niteli¤i ve a¤›rl›¤› bak›m›ndan Sözleflmenin 41. maddesine göre hükmedilmifl
olan tazminatla giderilemeyecek sonuçlar do¤urdu¤u anlafl›l›rsa; Adalet Bakan›,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine baflvuruda
bulunan veya yasal temsilcisi, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›n›n
kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›l içinde Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›n’dan muhakemenin iadesi isteminde bulunabilirler.
Bu istem, Yarg›tay Hukuk Genel Kurulunca incelenir. Yarg›tay Hukuk Genel
Kurulu, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince saptanan ihlâlin sonuçlar› tazminatla
giderilmifl veya istem süresi içinde yap›lmam›fl ise reddine; aksi hâlde, dosyan›n
davaya bakmas› için karar› veren mahkemeye gönderilmesine duruflma yapmaks›z›n
kesin olarak karar verir.
B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 448. maddesine son f›kra olarak
afla¤›daki hüküm eklenmifltir.
445/A maddesi hükümleri sakl›d›r.
MADDE 7. - A) 4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 327. maddesinden sonra gelmek üzere afla¤›daki 327/a maddesi eklenmifltir.
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MADDE 327/a. - Kesinleflmifl bir ceza hükmünün Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesince, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleflmenin
veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤i saptand›¤›nda ihlâlin niteli¤i ve
a¤›rl›¤› bak›m›ndan Sözleflmenin 41. maddesine göre hükmedilmifl olan tazminatla
giderilemeyecek sonuçlar do¤urdu¤u anlafl›l›rsa; Adalet Bakan›, Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›s›, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne baflvuruda bulunan
veya yasal temsilcisi, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›l içinde Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›’ndan muhakemenin iadesi isteminde bulunabilirler.
Bu istem, Yarg›tay Ceza Genel Kurulunca incelenir. Yarg›tay Ceza Genel
Kurulu, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince saptanan ihlâlin sonuçlar› tazminatla
giderilmifl veya istem süresi içinde yap›lmam›fl ise reddine; aksi hâlde, dosyan›n
davaya bakmas› için karar› veren mahkemeye gönderilmesine duruflma yapmaks›z›n
kesin olarak karar verir.
B) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 335. maddesine son f›kra olarak
afla¤›daki hüküm eklenmifltir.
327/a maddesi hükümleri sakl›d›r.
MADDE 8. - A) 13.4.1994 tarihli ve 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n
Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin birinci f›kras›na afla¤›daki
hükümler eklenmifltir.
Ayr›ca, Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak
kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir. Bu yay›nlar, Cumhuriyetin
Anayasa’da belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤üne ayk›r› olamaz. Bu yay›nlar›n yap›lmas›na ve denetimine iliflkin usul ve
esaslar, Üst Kurulca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
B) Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin ikinci f›kras›n›n (f) ve (v) bentleri afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
f) Özel hayat›n gizlili¤ine sayg›l› olunmas›.
v) Yay›nlar›n fliddet kullan›m›n› özendirici veya ›rkç› nefret duygular›n› k›flk›rt›c›
nitelikte olmamas›.
C) Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 26. maddesinin birinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Bu Kanuna ayk›r› olmamak kayd›yla, yay›nlar›n yeniden iletimi serbesttir.
Yeniden iletime iliflkin usul ve esaslar, Üst Kurulca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 9. - A) 15.7.1950 tarihli ve 5680 say›l› Bas›n Kanununun 5. maddesinin
üçüncü f›kras›n›n (6) numaral› bendinde geçen "bu Kanunun ek birinci maddesinin
ikinci f›kras›nda yer alan suçlar" ibaresi, "bu Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci
f›kras›nda yer alan suçlar" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
B) Bas›n Kanununun 21. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 21. - 9. maddenin birinci f›kras› ile 11. madde hükümlerine ayk›r› hareket
edenler, on milyar liradan otuz milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkûm edilirler.
9. maddenin son f›kras›na göre yay›m› durdurulan mevkutenin yay›m›na beyanname vermeden devam edenler, yirmi milyar liradan altm›fl milyar liraya kadar a¤›r
para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
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C) Bas›n Kanununun 22. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 22. - Hakikate ayk›r› beyanname veren kimse, fiil baflka bir suç olufltursa
bile yirmi milyar liradan yüz milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkûm edilir.
D) Bas›n Kanununun 24. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 24. - 12. maddenin birinci f›kras› hükmünü yerine getirmeyenler
hakk›nda otuzmilyar liradan yüzmilyar liraya kadar a¤›r para cezas›na hükmolunur.
E) Bas›n Kanununun 25. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 25. - 13. maddede yaz›l› flart ve vas›flar› haiz olmayan kimseleri
çal›flt›ranlar, onbeflmilyar liradan afla¤› olmamak üzere a¤›r para cezas›yla
cezaland›r›l›rlar.
F) Bas›n Kanununun 30. maddesinin üçüncü f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Yukar›daki f›kralar hükümlerine ayk›r› hareket edenler, yirmi milyar liradan yüz
milyar liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
G) Bas›n Kanununun 33. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Bu yasa¤a ayk›r› hareket edenler, on milyar liradan otuz milyar liraya kadar a¤›r
para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
H) Bas›n Kanununun 34. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Bu defter tutulmad›¤› veya deftere noksan ve yanl›fl malûmat geçirildi¤i veyahut
savc›l›kça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken hususlar gizlendi¤i takdirde
mevkutenin sahibi veya onun mümessili, bir milyar liradan on milyar liraya kadar
a¤›r para cezas›na mahkûm edilir.
MADDE 10. - A) 4.7.1934 tarihli ve 2559 say›l› Polis Vazife ve Salâhiyet
Kanununun 8. maddesinin (D) bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Anayasa düzenine, genel
güvenli¤e ve genel ahlâka zarar› dokunacak oyun oynat›lan, temsil verilen, film veya
video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yap›lan yay›nlara izin verilen yerler,
B) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 9. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 9. - Polis, millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sa¤l›k ve genel ahlâk›n
veya baflkalar›n›n hak ve hürriyetlerinin korunmas›, suç ifllenmesinin önlenmesi,
tafl›nmas› veya bulundurulmas› yasak olan her türlü silâh, patlay›c› madde veya
eflyan›n tespiti amac›yla usulüne göre verilmifl hâkim karar› veya bu sebeplere ba¤l›
olarak gecikmesinde sak›nca bulunan hâllerde mahallin en büyük mülkî amirinin
verece¤i yaz›l› emirle;
A) 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu kapsam›na giren toplant›
ve gösteri yürüyüfllerinin yap›ld›¤› yerde veya yak›n çevresinde,
B) Özel hukuk tüzel kiflileri ile kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›
veya sendikalar›n genel kurul toplant›lar›n›n yap›ld›¤› yerin yak›n çevresinde,
C) Halk›n topluca bulundu¤u veya toplanabilece¤i yerlerde,
D) Ö¤retim ve e¤itim özgürlü¤ünün sa¤lanmas› için her derecede ö¤retim ve
e¤itim kurumlar›n›n ve 20. maddenin ikinci f›kras›n›n (A) bendindeki koflula uygun
olarak girilecek üniversite, ba¤›ms›z fakülte veya ba¤l› kurumlar›n içinde, bunlar›n
yak›n çevreleri ile girifl ve ç›k›fl yerlerinde,
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E) Umumî veya umuma aç›k yerlerde veya ö¤renci yurtlar›nda veya eklentilerinde,
F) Yerleflim yerlerinin girifl ve ç›k›fllar›nda,
G) Her türlü toplu tafl›ma veya seyreden tafl›t araçlar›nda,
Suçun önlenmesi amac›yla kiflilerin üstlerini, araçlar›n›, özel kâ¤›tlar›n› ve
eflyas›n› arar; suç unsurlar›na el koyar ve evrak› ile birlikte Cumhuriyet savc›l›¤›na
tevdî eder.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile di¤er kanunlara göre suç iz, eser, emare
veya delillerinin tespiti veya faillerinin yakalanmas› amac›yla polis taraf›ndan
yap›lacak aramalar için de usulüne göre verilmifl hâkim karar› veya bu sebeplere ba¤l›
olarak gecikmesinde sak›nca bulunan hâllerde, di¤er kanunlarda yetkili k›l›nm›fl
merciin yaz›l› emri bulunmal›d›r.
5680 say›l› Bas›n Kanunu kapsam›na giren bas›l› eserlerin arama ve zapt›, genel
hükümlere tâbidir.
C) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 11. maddesinin (C) bendi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
C) Genel ahlâk ve edebe ayk›r› mahiyette her türlü sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildi¤i materyale bak›lmaks›z›n üreten ve satanlar›,
D) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 12. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 12. - Kanunî istisnalar sakl› kalmak üzere, e¤lence, oyun, içki ve benzeri
amaçl› umuma aç›k ve aç›lmas› izne ba¤l› yerlerde on sekiz yafl›ndan küçükler
çal›flt›r›lamaz.
Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile k›raathane ve oyun
oynat›lan benzeri yerlere yanlar›nda veli ve vasileri olsa bile on sekiz yafl›n› doldurmam›fl küçüklerin girmesini meneder.
Bu madde hükümlerine ayk›r› hareket edenler hakk›nda 17., iflyerleri hakk›nda da
8 inci madde hükümlerine göre ifllem yap›l›r.
E) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 13. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 13. - Polis,
A) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sak›nca bulunan di¤er hâllerde suç
ifllendi¤ine veya suça teflebbüs edildi¤ine dair haklar›nda kuvvetli iz, eser, emare
veya delil bulunan flüphelileri,
B) Haklar›nda yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama karar› bulunanlar›,
C) Halk›n rahat›n› bozacak veya rezalet ç›karacak derecede sarhofl olanlar› veya
sarhoflluk hâlinde baflkalar›na sald›ranlar›, yap›lan uyar›lara ra¤men bu hareketlerine
devam edenler ile baflkalar›na sald›rmaya yeltenenleri ve kavga edenleri,
D) Usulüne ayk›r› flekilde ülkeye giren ya da haklar›nda s›n›r d›fl› etme veya geri
verme karar› al›nanlar›,
E) Polisin kanunlara uygun olarak ald›¤› tedbirlere karfl› gelenleri, direnenleri ve
görev yapmas›n› engelleyenleri,
F) Bir kurumda tedavi, e¤itim ve ›slah› için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmas›n› gösteren tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak al›nan tedbirlerin yerine
getirilmesi amac›yla, toplum için tehlike teflkil eden ak›l hastas›, uyuflturucu madde
24

veya alkol ba¤›ml›s› serseri veya hastal›k bulaflt›rabilecek kiflileri,
G) Haklar›nda gözetim alt›nda ›slah›na veya yetkili merci önüne ç›kar›lmas›na
karar verilen küçükleri,
Yakalar ve gerekli kanunî ifllemleri yapar.
Yakalanmas› belirli bir usule ba¤lanm›fl kiflilerle ilgili kanun hükümleri sakl›d›r.
Yakalanan kiflilerin kaçmas› veya sald›r›da bulunmas›n›n önlenmesi bak›m›ndan
kiflinin sa¤l›¤›na zarar vermeyecek flekilde her türlü tedbir al›nabilir.
Yakalanan kiflilere, yakalama sebebi her halde yaz›l› ve bunun mümkün olmamas› hâlinde sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç bu kifliler hâkim huzuruna
ç›kar›l›ncaya kadar bildirilir.
Kiflinin yakaland›¤›, istedi¤i kanunî yak›nlar›na derhal bildirilir.
Yakalananlardan,
A) Uyuflturucu madde kullanm›fl olanlar ile sarhofl olanlar›n,
B) Zor kullan›larak yakalananlar›n,
C) Haklar›nda suç soruflturmas› yap›lacak olan flüpheli ve san›klar›n,
Yakalanma an›ndaki sa¤l›k durumlar› tabip raporuyla tespit edilir.
Yakalanan kiflilerden suç iflledi¤i flüphesi alt›nda olanlar adlî mercilere sevk
edilir. Haklar›nda ›slah veya tedavi tedbiri al›nmas› gerekenler, ilgili kurum yetkilileri
taraf›ndan teslim al›n›r. Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal serbest b›rak›l›r.
F) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 1. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Ek Madde 1. - Umumî veya umuma aç›k yerler ile umuma aç›k yer niteli¤indeki
ulafl›m araçlar›nda, gerçek kifli veya topluluklar, mahallin en büyük mülkî amirine, en
az k›rk sekiz saat önceden yaz›l› bildirimde bulunmak suretiyle, oyun ve temsil verebilir veya çeflitli flekillerde gösteri düzenleyebilir.
Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤üne, Anayasal
düzene veya genel ahlâka ayk›r› oldu¤u tespit edilenler hakk›nda mahallin en büyük
mülkî amiri taraf›ndan derhal Cumhuriyet savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulur.
Birinci f›kra uyar›nca yap›lacak bildirimde oyun veya temsile kat›lan yönetici ve
di¤er kiflilerin kimlik, ikametgâh ve tâbiiyetleri belirtilir.
MADDE 11. - A) 14.10.1983 tarihli ve 2923 say›l› Yabanc› Dil E¤itimi ve
Ö¤retimi Kanununun ad› "Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk Vatandafllar›n›n
Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda Kanun" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
B) Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanununun 1. maddesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Madde 1. - Bu Kanunun amac›, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda okutulacak
yabanc› diller, yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim yapan okullar ile Türk vatandafllar›n›n
günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤reniminin tâbi olaca¤› esaslar› düzenlemektir.
C) Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanununun 2. maddesinin birinci f›kras›n›n
(a) bendine afla¤›daki hükümler eklenmifltir.
Ancak, Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak
kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤renilmesi için 8.6.1965 tarihli ve 625 say›l›
Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu hükümlerine tâbi olmak üzere özel kurslar aç›labilir.
Bu kurslar, Cumhuriyetin Anayasa’da belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› olamaz. Bu kurslar›n aç›lmas›na ve
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denetimine iliflkin esas ve usuller, Millî E¤itim Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 12. - Afla¤›daki kanun hükümleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
A) Dernekler Kanununun 39, 47 ve 56. maddeleri,
B) Bas›n Kanununun 31 ve ek 3. maddeleri,
C) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 11. maddesinin son f›kras›,
D) 6.6.1985 tarihli ve 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 1. maddesi.
GEÇ‹C‹ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce 1. maddenin
(A) f›kras› kapsam›na giren suçlardan dolay› haklar›nda idam cezas› verilen hükümlülerin dosyalar›ndan;
a) Henüz Yarg›taya gönderilmemifl veya Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nda
bulunanlar ile daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmifl olanlar
hükmü veren mahkemece,
b) Yarg›tayda bulunanlar ilgili ceza dairesince,
Acele ifllerden say›lmak ve Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi dikkate al›nmak
suretiyle karara ba¤lan›r.
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nda veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
bulunan dosyalar, gelifllerindeki usule uygun olarak Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren bir ay içinde hükmü veren mahkemeye geri gönderilir.
Askerî mahkemeler, Askerî Yarg›tay Baflsavc›l›¤› ve Askerî Yarg›tayda bulunan
dosyalar hakk›nda da bu madde hükümleri k›yas yoluyla uygulan›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 2. - Bu Kanunun 6 ve 7. maddeleri, bu maddelerin yürürlü¤e
girdi¤i tarihten sonra Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne yap›lan baflvurular üzerine verilecek kararlar hakk›nda uygulan›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 3. - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlük
tarihinden itibaren bir y›l içinde yürürlü¤e konulur.
Yürürlük
MADDE 13. - Bu Kanunun 6 ve 7. maddeleri, bu Kanunun yay›m› tarihinden bir
y›l sonra, di¤er hükümleri yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
MADDE 14. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8/8/2002
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D. Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun (Dördüncü Uyum
Paketi)
Kanun numaras›
Kabul tarihi
Resmi Gazete tarihi
Resmi Gazete say›s›

: 4778
: 2 Ocak 2003
: 11 Ocak 2003
: 24990

MADDE 1. - 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 245. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
243. madde ile bu maddede yaz›l› suçlardan dolay› verilen cezalar, para cezas›na
veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.
MADDE 2. - 4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 316. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca düzenlenen tebli¤name taraflara ilgili
dairece tebli¤ olunur.
MADDE 3. - 5.6.1935 tarihli ve 2762 say›l› Vak›flar Kanununun 1. maddesinin
alt›nc› f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl ve maddeye afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Cemaat vak›flar›, vakfiyeleri olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, Vak›flar Genel
Müdürlü¤ünün izniyle dinî, hayrî, sosyal, e¤itsel, s›hhî ve kültürel alanlardaki
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere tafl›nmaz mal edinebilirler ve tafl›nmaz mallar› üzerinde
tasarrufta bulunabilirler.
Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar Vak›flar Genel
Müdürlü¤ünün ba¤l› bulundu¤u Bakanl›kça ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 4. - 15.7.1950 tarihli ve 5680 say›l› Bas›n Kanununun 15. maddesine
afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Mevkute sahibi, mesul müdür ve yaz› sahibi haber kaynaklar›n› aç›klamaya zorlanamaz.
MADDE 5. - 1.7.1964 tarihli ve 488 say›l› Damga Vergisi Kanununa afla¤›daki
madde eklenmifltir.
EK MADDE 1. - Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›na dayan›larak
yap›lacak ödemeler ile dostane çözüm ba¤lam›nda yap›lacak ödemelere iliflkin olarak
düzenlenecek kâ¤›tlar damga vergisinden istisnad›r.
MADDE 6. - 22.4.1983 tarihli ve 2820 say›l› Siyasî Partiler Kanununun 8. maddesinin birinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Siyasî partiler, partiye üye olma yeterli¤ine sahip en az otuz Türk vatandafl›
taraf›ndan kurulur.
MADDE 7. - Siyasî Partiler Kanununun 11 inci maddesinin ikinci f›kras›n›n (b)
bendinin (2), (3) ve (5) numaral› alt bentleri afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
2. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik,
inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar ile istimal ve istihlak
kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar›, resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat
kar›flt›rma veya Devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,
3. Taksirli suçlar hariç befl y›l a¤›r hapis veya befl y›l ve daha fazla hapis cezas›na
mahkûm olanlar,
5. Terör eyleminden mahkûm olanlar,
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MADDE 8. - Siyasi Partiler Kanununun 66. maddesinin ikinci f›kras›nda geçen
"iki milyar liradan fazla k›ymette aynî veya nakdî ba¤›flta bulunmas›" ibaresinden
sonra gelmek üzere "veya yay›nlar› kulland›rmas›" ibaresi eklenmifltir.
MADDE 9. - Siyasî Partiler Kanununun 98. maddesinin birinci f›kras›na
afla¤›daki cümle eklenmifltir.
Siyasî partilerin kapat›lmas› davalar›nda kapat›lmaya karar verilebilmesi için
beflte üç oy çoklu¤u flartt›r.
MADDE 10. - Siyasî Partiler Kanununun 100. maddesinin birinci f›kras›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Anayasada yaz›l› nedenlerle Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan bir siyasî partinin kapat›lmas› davas›n›n aç›lmas›;
a) Re'sen,
b) Bakanlar Kurulu karar› üzerine Adalet Bakan›n›n istemiyle,
c) Bir siyasî partinin istemi üzerine,
Olur.
MADDE 11. - Siyasî Partiler Kanununun 102. maddesinin birinci ve üçüncü
f›kralar›nda geçen "kapat›lmas› yada" ibareleri madde metninden ç›kar›lm›fl ve maddenin birinci f›kras›na afla¤›daki cümle eklenmifltir.
Siyasî parti, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n bu istemlerine karfl› Anayasa
Mahkemesi’ne itiraz edebilir.
MADDE 12. - Siyasî Partiler Kanununun 104. maddesinin ikinci f›kras›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere ayk›r›l›k görürse bu ayk›r›l›¤›n
giderilmesi için ilgili siyasî parti hakk›nda ihtar karar› verir. Bu yaz›n›n tebli¤i tarihinden itibaren alt› ay içinde ayk›r›l›k giderilmedi¤i takdirde, Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› o siyasî partinin Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun
b›rak›lmas› için Anayasa Mahkemesine re'sen dava açabilir.
MADDE 13. - Siyasî Partiler Kanununun 111. maddesine (c) bendinden sonra
gelmek üzere afla¤›daki (d) bendi eklenmifltir.
d) 104 üncü maddeye göre verilen ihtar karar›n›n gere¤ini yerine getirmeyerek
partiyi Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rakan sorumlular ile
Devlet yard›m›ndan faydalanmayan siyasî partilerin sorumlular› hakk›nda üç aydan
alt› aya kadar hafif hapis cezas›,
MADDE 14. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 say›l› Milletvekili Seçimi Kanununun 7.
maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Yukar›da yaz›l› haller d›fl›nda, bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde üyesinin kalmamas› halinde, boflalmay› takip eden doksan günden
sonraki ilk Pazar günü o seçim çevresinde ara seçim yap›l›r.
MADDE 15. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 say›l› Milletvekili Seçimi Kanununun
11. maddesinin (f) bendinin (1) ve (3) numaral› alt bentleri afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik,
inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar ile istimal ve istihlak
kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar›, resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat
kar›flt›rma veya Devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,
3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
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MADDE 16. - Milletvekili Seçimi Kanununun 39. maddesinin üçüncü f›kras›nda
yer alan "altm›fl›nc› günü" ibaresi "doksan›nc› günü" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 17. - 6.10.1983 tarihli ve 2908 say›l› Dernekler Kanununun 5. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 5. - Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri ile 174. maddesinde belirtilen ink›lâp kanunlar›n›n korunmas› hükümlerine, millî güvenli¤e ve
kamu düzenine, genel sa¤l›k ve genel ahlâka ayk›r› olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nde
›rk, din, mezhep ve bölge farkl›l›¤› veya bunlara dayanarak az›nl›k yaratmak ve
Türkiye Cumhuriyetinin üniter Devlet yap›s›n› bozmak; Atatürk'ün kiflili¤ini, ilkelerini, çal›flmalar›n› veya an›lar›n› kötülemek veya küçük düflürmek ya da baflkalar›n›n
hürriyetlerini k›s›tlamak amac›yla, dernek kurulamaz.
MADDE 18. - Dernekler Kanununun 6. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
Dernekler, Türkiye Cumhuriyetinin resmî kurumlar›yla yaz›flmalar›nda Türkçe
kullan›rlar.
MADDE 19. - Dernekler Kanununun 16. maddesinin birinci f›kras› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kifliler derneklere üye olabilirler.
MADDE 20. - Dernekler Kanununun 18. maddesinin beflinci f›kras›na afla¤›daki
cümleler eklenmifltir.
Tüzel kiflinin üye olmas› hâlinde, yönetim kurulu baflkan› veya temsille
görevlendirece¤i kifli oy kullan›r. Bu kiflinin baflkanl›k veya temsil görevi sona
erdi¤inde, tüzel kifli ad›na oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
MADDE 21. - Dernekler Kanununun 44. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 44.- Dernekler taraf›ndan yap›lan bildiri, beyanname ve benzeri yay›nlar,
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine ve 174. maddede s›ralanan
ink›lâp kanunlar›n›n korunmas› hükümlerine ayk›r›; Devletin iç ve d›fl güvenli¤ini,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozucu mahiyette veya suç ifllemeye,
ayaklanmaya, isyana teflvik edici bir nitelik tafl›d›¤› veya Devletin gizli belgelerini
aç›klamak, Atatürk'ün kiflili¤ini, ilkelerini ve çal›flmalar›n› küçük düflürmek ve
kötülemek veya baflkalar›n›n flöhret ve haklar›na, özel ve aile hayatlar›na tecavüz
etmek amac›na yönelik bulundu¤u takdirde, mahallin en büyük mülkî amirinin
emriyle toplatt›r›labilir. Mahallin en büyük mülkî amiri bu karar›n› yirmi dört saat
içinde Asliye Ceza Hakimli¤i’ne bildirir. Hâkim, mülkî amirin bu karar›n› en geç k›rk
sekiz saat içinde inceleyip karara ba¤lar. Bu süre içinde bir karar verilememesi
halinde, mahalli mülkî amirin karar› hükümsüz say›l›r.
Yukar›daki hüküm siyasi partiler hakk›nda uygulanmaz.
MADDE 22. - 18.1.1984 tarihli ve 2972 say›l› Mahalli ‹dareler ile Mahalle
Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanunun 8.maddesinin ikinci
f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Milletvekili Seçimi Kanununun 7. maddesinin son f›kras› gere¤ince yap›lan
seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir y›l
içinde yap›lmas› gereken mahalli idareler organlar›na veya bu organlar›n üyeliklerine
iliflkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birlefltirilir.
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MADDE 23. - 1.11.1984 tarihli ve 3071 say›l› Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na
Dair Kanunun 1. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 1. - Bu Kanunun amac›, Türk vatandafllar›n›n ve Türkiye'de ikamet eden
yabanc›lar›n kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve flikâyetleri hakk›nda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili makamlara yaz› ile baflvurma haklar›n›n
kullan›lma biçimini düzenlemektir.
MADDE 24. - Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanunun 2. maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 2. - Bu Kanun, Türk vatandafllar› ve Türkiye'de ikamet eden yabanc›lar
taraf›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yap›lan dilek ve
flikâyetler hakk›ndaki baflvurular› kapsar.
MADDE 25. - Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanunun 3. maddesine
afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Türkiye'de ikamet eden yabanc›lar karfl›l›kl›l›k esas› gözetilmek ve dilekçelerinin
Türkçe yaz›lmas› kayd›yla bu haktan yararlanabilirler.
MADDE 26. - Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanunun 4. maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 4. - Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne veya yetkili makamlara verilen veya
gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin ad›-soyad› ve imzas› ile ifl veya ikametgâh
adresinin bulunmas› gerekir.
MADDE 27. - Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanunun 7. maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 7. - Türk vatandafllar›n›n ve Türkiye'de ikamet eden yabanc›lar›n kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve flikâyetleri konusunda yetkili makamlara yapt›klar›
baflvurular›n sonucu veya yap›lmakta olan ifllemin safahat› hakk›nda dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. ‹fllem safahat›n›n duyurulmas› halinde al›nan sonuç ayr›ca bildirilir.
MADDE 28. - Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanunun 8. maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 8. - Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen dilekçelerin, Dilekçe
Komisyonu’nda incelenmesi ve karara ba¤lanmas› altm›fl gün içinde sonuçland›r›l›r.
‹lgili kamu kurum veya kurulufllar› Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe
Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevapland›r›r. ‹nceleme ve
karara ba¤laman›n esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹çtüzü¤ünde gösterilir.
MADDE 29. - 5.12.1990 tarihli ve 3686 say›l› ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu Kanununun 7. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Komisyon, baflvurular›n sonucu veya yap›lmakta olan ifllem hakk›nda baflvuru
sahibine en geç altm›fl gün içinde bilgi verir.
MADDE 30. - 22.11.1990 tarihli ve 3682 say›l› Adlî Sicil Kanununun 5. maddesinin kenar bafll›¤› "Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler ve küçükler hakk›nda
uygulanacak esaslar" fleklinde de¤ifltirilmifl ve maddeye afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
On sekiz yafl›ndan küçükler hakk›nda adlî sicile geçirilen bilgiler; ancak,
soruflturma ve kovuflturma konusu olan ifller sebebiyle Cumhuriyet savc›lar› ve
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mahkemelerce veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli¤i seçimleri ile ilgili olarak
yetkili seçim kurullar›nca istendi¤i takdirde verilir. Bu bilgiler baflka herhangi bir ifl
ve konu için kullan›lamaz.
MADDE 31. - Adlî Sicil Kanununun 8. maddesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Madde 8. - Cezan›n çekildi¤i veya ortadan kalkt›¤› veya düfltü¤ü tarihten
itibaren;
a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, di¤er bir cürüm veya kabahatten dolay› bir
y›l içinde,
b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik,
inanc› kötüye kullanma ve dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar ile befl y›ldan fazla
a¤›r hapis ve hapis cezas›na mahkûmiyetler on y›l içinde,
c) Befl y›l veya daha az a¤›r hapis veya hapis veya a¤›r para cezas›na mahkûmiyet
halinde di¤er bir cürümden dolay› befl y›l içinde,
d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu iflledi¤i zaman on sekiz yafl›n›
doldurmam›fl olan küçükler hakk›nda verilmesi halinde di¤er bir cürümden dolay› befl
y›l içinde,
e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu iflledi¤i zaman on sekiz yafl›n›
doldurmam›fl olan küçükler hakk›nda verilmesi halinde di¤er bir cürümden dolay› iki
y›l içinde,
Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha a¤›r bir cezaya mahkûm
olunmad›¤› takdirde ilgilinin, Cumhuriyet Savc›s›n›n veya Adalet Bakanl›¤› Adlî
Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya
talep edenin bulundu¤u yer Asliye Ceza Mahkemesince duruflma yap›lmaks›z›n adlî
sicildeki kayd›n ç›kart›lmas›na karar verilir. Ertelenmifl olan hükmün esasen vaki
olmam›fl say›ld›¤› hallerde ise, bu tarih esas al›n›r. Bu kararlar›n bir örne¤i Adalet
Bakanl›¤› Adlî Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü’ne gönderilir.
Kanunlarda yap›lacak de¤ifliklikler sonucu suç olmaktan ç›kar›lan veya idarî
nitelikte cezaya dönüfltürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanl›¤› Adlî Sicil ve
‹statistik Genel Müdürlü¤ünce re'sen adlî sicil kay›tlar›ndan ç›kart›l›r.
MADDE 32. - 15.12.1990 tarihli ve 430 say›l› Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ve
Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince Al›nacak ‹lâve Tedbirler Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin (c) bendinin birinci paragraf› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
Hükümlü veya tutuklular, ola¤anüstü hal ilân›na neden olan suçlar›n soruflturulmas›nda ifade alma, yer gösterme, yüzlefltirme, teflhis ve t›bbi muayene için
Ola¤anüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine, yetkili Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n
talebi ve hâkimin karar› ile, her defas›nda dört günü geçmemek üzere ceza infaz kurumu veya tutukevinden al›nabilir. Bu süre hükümlülük veya tutuklulukta geçmifl
say›l›r. Hâkim, her defas›nda karar vermeden önce hükümlü veya tutukluyu dinler.
Hükümlü veya tutuklu ceza infaz kurumu veya tutukevinden al›nd›ktan sonra da yasal
konumunun gerektirdi¤i haklardan yararlan›r. Ceza infaz kurumu veya tutukevinden
ayr›l›fl ve dönüfllerinde hükümlü veya tutuklunun sa¤l›k durumu doktor raporu ile
tespit edilir.
MADDE 33. - 2.12.1999 tarihli ve 4483 say›l› Memurlar ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanunun 2. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
31

765 say›l› Türk Ceza Kanununun 243 ve 245. maddeleri ile 1412 say›l› Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununun 154. maddesinin dördüncü f›kras› kapsam›nda
aç›lacak soruflturma ve kovuflturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
MADDE 34. - 22.11.2001 tarihli ve 4721 say›l› Türk Medenî Kanununun 91.
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 91. - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçlar› gerçeklefltirmek üzere
uluslararas› faaliyette ve iflbirli¤inde bulunabilirler, yurt d›fl›nda flube açabilirler ve
yurt d›fl›nda kurulmufl dernek veya kurulufllara üye olarak kat›labilirler.
MADDE 35. - Türk Medenî Kanununun 92. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 92. - Yabanc› dernekler, uluslararas› alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda yarar
görülen hallerde ve karfl›l›kl› olmak kofluluyla D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak
suretiyle ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izniyle Türkiye'de faaliyette ve iflbirli¤inde bulunabilirler, flube açabilirler, üst kurulufllar kurabilir ve kurulmufl üst kurulufllara
kat›labilirler.
MADDE 36. - Bu Kanunla de¤ifltirilen Türk Medenî Kanununun 92. maddesi
hükmü, dernek ve vak›f d›fl›ndaki di¤er kâr amac› gütmeyen kurulufllar hakk›nda da
uygulan›r.
MADDE 37. - 7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu,
Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 34. maddesi, 16.6.1983 tarihli ve
2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri
Hakk›nda Kanunun 16 nc› maddesinin dördüncü f›kras›, 6.10.1983 tarihli ve 2908
say›l› Dernekler Kanununun 11 ve 12. maddeleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
MADDE 38. - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 39. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10/1/2003
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E.Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun (Beflinci Uyum Paketi)
Kanun numaras›
Kabul tarihi
Resmi Gazete tarihi
Resmi Gazete say›s›

: 4793
: 23 Ocak 2003
: 4 fiubat 2003
: 25014

MADDE 1. - 18.6.1927 tarihli ve 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 445. maddesinin birinci f›kras›na afla¤›daki 11. bent eklenmifltir.
11 - Hükmün, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleflme’nin
veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤inin, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’nin kesinleflmifl karar›yla tespit edilmifl olmas›.
MADDE 2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 447. maddesine
afla¤›daki üçüncü f›kra eklenmifltir.
445. maddenin birinci f›kras›n›n 11. bendinde yaz›l› sebepten dolay› iadei
muhakeme müddeti Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›n›n kesinleflti¤i tarihten
itibaren bir y›ld›r.
MADDE 3. - 4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 327. maddesine afla¤›daki 6. bent eklenmifltir.
6- Ceza hükmünün, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleflme’nin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤inin, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’nin kesinleflmifl karar›yla tespit edilmifl olmas›. Bu halde,
muhakemenin iadesi, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›l içinde istenebilir.
MADDE 4. - 6.10.1983 tarihli ve 2908 say›l› Dernekler Kanununun 82. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 82. - Bu Kanunun 43. maddesine veya 45. maddesinin birinci ve
dördüncü f›kralar›ndaki zorunlulu¤a uymayanlar, 64. maddenin ikinci f›kras›nda
öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanl›kça belirtilen sürede tafl›nmaz mallar›n›
paraya çevirmeyenler bir milyar liradan üç milyar liraya kadar a¤›r para cezas›yla
cezaland›r›l›r.
MADDE 5. - 18.6.1927 tarihli ve 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 445/A maddesi, ayn› Kanunun 448 inci maddesinin son f›kras›, 4.4.1929
tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 327/a maddesi, ayn›
Kanunun 335. maddesinin son f›kras› ile 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanunun geçici 2. maddesi yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 1. - Bu Kanunun 1 ve 3. maddeleri, bu Kanunun yürürlü¤e
girdi¤i tarihte Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin kesinleflmifl kararlar› ile bu
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne
yap›lan baflvurular üzerine verilecek kararlar hakk›nda uygulan›r. Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte kesinleflmifl olan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›na
iliflkin muhakemenin iadesi istemleri, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren
bir y›l içinde yap›l›r.
MADDE 6. - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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F. Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun (Alt›nc› Uyum Paketi)
Kanun numaras›
Kabul tarihi
Resmi Gazete tarihi
Resmi Gazete say›s›

: 4928
: 15 Temmuz 2003
: 19 Temmuz 2003
: 25173

MADDE 1. - 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 453. maddesinde yer alan "dört y›ldan sekiz y›la kadar" ibaresi "sekiz y›ldan on iki y›la kadar"
fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 2. - 5.6.1935 tarihli ve 2762 say›l› Vak›flar Kanununa afla¤›daki geçici
madde eklenmifltir.
GEÇ‹C‹ MADDE 2. - Cemaat vak›flar›, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren on sekiz ay içinde 1 inci maddenin yedinci f›kras› uyar›nca tescil baflvurusunda bulunabilirler.
MADDE 3. - 26.4.1961 tarihli ve 298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanunun 55/A maddesi afla¤›daki flekilde yeniden
düzenlenmifltir.
Özel radyo ve televizyonlarla yay›n
Madde 55/A. - Seçimlerin bafllang›ç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar
özel radyo ve televizyon kurulufllar›, yapacaklar› yay›nlarda 2954 say›l› Türkiye
Radyo ve Televizyon Kanununun 5, 20, 22 ve 23. maddeleri ile 31. maddesinin ikinci f›kras› hükümlerine tâbidir.
Yukar›daki f›kra hükümlerine göre özel radyo ve televizyonlar›n yay›n
ilkelerinin belirlenmesinde, Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkilidir.
Yap›lacak yay›nlar›n yukar›daki esaslara uygunlu¤unun gözetim, denetim ve
de¤erlendirilmesinde, ülke çap›nda yay›n yapan özel radyo ve televizyonlar için
Yüksek Seçim Kurulu; bunun d›fl›nda yay›n yapan özel radyo ve televizyonlar için
yay›n›n yap›ld›¤› yer ilçe seçim kurullar› görevli ve yetkilidir.
‹lçe seçim kurullar›n›n verdi¤i kararlara karfl›, yirmi dört saat içinde il seçim
kurullar›na itiraz edilebilir. ‹l seçim kurulu kararlar› kesindir.
Ülke çap›nda yay›n yapan özel radyo ve televizyonlar›n hangileri oldu¤unu belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun buna iliflkin karar›
Resmî Gazete’de yay›mlan›r.
MADDE 4. - 298 say›l› Kanunun 149/A maddesi afla¤›daki flekilde yeniden
düzenlenmifltir.
Özel radyo ve televizyon yay›nlar›na iliflkin suçlar
Madde 149/A. - Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara ayk›r› olarak yay›n yap›lmas› halinde, ülke genelinde yay›n yapan özel
radyo ve televizyon kurulufllar›n› Yüksek Seçim Kurulu, yerel yay›n yapan özel
radyo ve televizyon kurulufllar›n› ise yay›n›n yap›ld›¤› yer ilçe seçim kurulu uyar›r
veya ayn› yay›n kufla¤›nda aç›k bir flekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmamas› veya ayk›r›l›¤›n tekrar› halinde, Yüksek Seçim Kurulu veya yay›n›n yap›ld›¤›
yer ilçe seçim kurulunca, ihlâle konu program›n yay›n› bir ilâ on iki kez aras›nda durdurulur. Ayk›r›l›¤›n tekrar› hâlinde, ülke genelinde yay›n yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n yay›nlar›n›n Yüksek Seçim Kurulunca befl günden on befl güne
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kadar durdurulmas›na, yerel yay›n yapan özel radyo ve televizyonlar›n yay›nlar›n›n
ise yay›n›n yap›ld›¤› yer ilçe seçim kurulunca üç günden yedi güne kadar durdurulmas›na karar verilir.
Bu kararlar ilgili en yüksek mülkî amirlerce derhâl yerine getirilir.
Birinci f›kra hükmüne göre hakk›nda yay›n durdurulmas› karar› verilen özel
radyo ve televizyon kurulufllar›n›n sorumlular›, on milyar liradan seksen befl milyar
liraya kadar, yerel yay›n yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n sorumlular›,
üç yüz elli milyon liradan dört milyar liraya kadar a¤›r para cezas›yla, yetkili
mahkemesince cezaland›r›l›r. Tekerrürü halinde bu cezalar üç misli olarak uygulan›r.
Bu f›kraya göre verilecek cezalarda Türk Ceza Kanununun 119. maddesi uygulanmaz.
MADDE 5. - 5.5.1972 tarihli ve 1587 say›l› Nüfus Kanununun 16. maddesinin
dördüncü f›kras›n›n ikinci cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Ancak ahlâk kurallar›na uygun düflmeyen veya kamuoyunu inciten adlar konulmaz, do¤an çocuk babas›n›n, evlilik d›fl›nda do¤mufl ise anas›n›n soyad›n› al›r.
MADDE 6. - 6.1.1982 tarihli ve 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun
53 üncü maddesinin (1) numaral› f›kras›na afla¤›daki (›) bendi eklenmifl ve (3) numaral› f›kras›n›n birinci cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
›) Hükmün, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleflmenin
veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤inin, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesinin kesinleflmifl karar›yla tespit edilmifl olmas›.
Yarg›laman›n yenilenmesi süresi, (1) numaral› f›kran›n (h) bendinde yaz›l› sebep
için on y›l, (1) numaral› f›kran›n (›) bendinde yaz›l› sebep için Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›l ve di¤er sebepler için altm›fl
gündür.
MADDE 7. - 2577 say›l› Kanuna afla¤›daki geçici madde eklenmifltir.
GEÇ‹C‹ MADDE 5. - 53. maddenin (1) numaral› f›kras›n›n (›) bendi, bu
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin kesinleflmifl
kararlar› ile bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne yap›lan baflvurular üzerine verilecek kararlar hakk›nda uygulan›r. Bu
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte kesinleflmifl olan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
kararlar›na iliflkin yarg›laman›n yenilenmesi istemleri, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihten itibaren bir y›l içinde yap›l›r.
MADDE 8. - 16.6.1983 tarihli ve 2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 16. maddesinin bafll›¤›
"Yakalama ve tutuklama" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 9. - 3.5.1985 tarihli ve 3194 say›l› ‹mar Kanununda yer alan "cami"
ibareleri "ibadet yeri" olarak ve ek 2 . maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Ek Madde 2. - ‹mar planlar›n›n tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin flartlar› ile müstakbel ihtiyaçlar› göz önünde tutularak lüzumlu ibadet yerleri ayr›l›r.
‹l, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni al›nmak ve imar mevzuat›na
uygun olmak flart›yla ibadethane yap›labilir.
‹badet yeri, imar mevzuat›na ayk›r› olarak baflka maksatlara tahsis edilemez.
MADDE 10. - 23.1.1986 tarihli ve 3257 say›l› Sinema, Video ve Müzik Eserleri
Kanununun 3. maddesinin (b) bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
b) Denetim: Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin
35

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, genel ahlâk ve genel sa¤l›¤a ve kamu
düzenine uygunlu¤u yönünden bu Kanunda tan›mlanan eserlerin yetkililerce incelenmesini,
MADDE 11. - 3257 say›l› Kanunun 6. maddesinin alt›nc› f›kras›n›n birinci cümlesinde geçen ", Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i" ibaresi madde metninden
ç›kar›lm›flt›r.
MADDE 12. - 3257 say›l› Kanunun 9. maddesinin üçüncü f›kras› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifl ve maddeye afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Bakanl›k veya mülkî idare amirlerince yap›lacak herhangi bir denetim sonucunda eserin Cumhuriyetin Anayasa’da belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, genel ahlâk ve genel sa¤l›¤a ve kamu düzenine
ayk›r› bulunmas› hâlinde hâkim karar› ile, gecikmesinde sak›nca bulunan hâllerde ise,
Bakanl›k veya mülkî idare amirinin yaz›l› emriyle eser yasaklan›r ve kanunî takibat
aç›l›r.
Yukar›daki f›kralar uyar›nca yetkili mercilerce verilen kararlar, yirmi dört saat
içinde yetkili sulh ceza hâkiminin onay›na sunulur. Hâkim, karar›n› k›rk sekiz saat
içinde aç›klar; aksi hâlde karar kendili¤inden kalkar.
MADDE 13. - 22.11.1990 tarihli ve 3682 say›l› Adlî Sicil Kanununun 9. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Özel kanun hükümleri sakl›d›r.
MADDE 14. - 13.4.1994 tarihli ve 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl
ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin birinci f›kras›n›n dördüncü cümlesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Ayr›ca, kamu ve özel radyo ve televizyon kurulufllar›nca Türk vatandafllar›n›n
günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n
yap›labilir.
MADDE 15. - 3984 say›l› Kanunun 15. maddesinin dördüncü f›kras›n›n ikinci
cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Mahallî yay›nlar› izlemek için gerekli görülen yerlerde halen mevcut kadrolardan
bölge teflkilât› oluflturulabilir.
MADDE 16. - 3984 say›l› Kanunun 32. maddesinin üçüncü f›kras›ndaki "yedinci günden itibaren" ibaresi "yirmi dört saat içinde" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 17. - 3984 say›l› Kanuna afla¤›daki geçici madde eklenmifltir.
GEÇ‹C‹ MADDE 10. - 4. maddenin birinci f›kras›nda öngörülen yönetmelik bu
Kanunun yay›m› tarihinden itibaren dört ay içinde Radyo ve Televizyon Üst
Kurulunca haz›rlanarak yürürlü¤e konulur.
MADDE 18. - 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na ‹liflkin Kanunun 1. maddesinin (A) f›kras›n›n birinci paragraf› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
Savafl ve çok yak›n savafl tehdidi hallerinde ifllenmifl suçlar için öngörülen idam
cezalar› hariç olmak üzere 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu, 7.1.1932
tarihli ve 1918 say›l› Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun, 31.8.1956 tarihli ve
6831 say›l› Orman Kanunu ile 17.2.2000 tarihli ve 4533 say›l› Gelibolu Yar›madas›
Tarihi Milli Park› Kanununda yer alan idam cezalar› müebbet a¤›r hapis cezas›na
dönüfltürülmüfltür.
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MADDE 19. - Afla¤›daki kanun hükümleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
a) 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 462. maddesi,
b) 12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 8. maddesi,
c) 18.11.1992 tarihli ve 3842 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet
Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun Baz›
Maddelerinde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanunun 31. maddesinin birinci f›kras›.
MADDE 20. - 12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 1.
maddesinin kenar bafll›¤› "Terör ve örgüt tan›m›" fleklinde, birinci ve ikinci f›kralar›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Terör; cebir ve fliddet kullanarak; bask›, korkutma, y›ld›rma, sindirme veya tehdit
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî,
hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni de¤ifltirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlü¤ünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varl›¤›n› tehlikeye
düflürmek, Devlet otoritesini zaafa u¤ratmak veya y›kmak veya ele geçirmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve d›fl güvenli¤ini, kamu düzenini veya
genel sa¤l›¤› bozmak amac›yla bir örgüte mensup kifli veya kifliler taraf›ndan giriflilecek her türlü suç teflkil eden eylemlerdir.
‹ki veya daha fazla kimsenin birinci f›krada yaz›l› terör suçunu ifllemek amac›yla
birleflmesi halinde bu Kanunda yaz›l› olan örgüt meydana gelmifl say›l›r.
MADDE 21. - 3713 say›l› Kanuna afla¤›daki geçici madde eklenmifltir.
GEÇ‹C‹ MADDE 10. - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce, bu Kanunla
yürürlükten kald›r›lan 3713 say›l› Kanunun 8. maddesi kapsam›na giren suçlardan
dolay›;
1. - Yürütülen haz›rl›k soruflturmalar›nda Cumhuriyet savc›l›klar›nca takipsizlik
karar› verilir.
2.- a) Haklar›nda kamu davas› aç›lmam›fl tutuklu san›klar Cumhuriyet
savc›l›klar›nca,
b) Haklar›nda kamu davas› aç›lm›fl tutuklu san›klar ilgili mahkemelerce,
Sal›verilirler.
3.- a) Henüz Yarg›tay’a gönderilmemifl veya Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’nda bulunan dosyalar hakk›nda hükmü veren mahkemece,
b) Yarg›tayda bulunan dosyalar ilgili ceza dairesince,
c) Cezalar› infaz edilmekte olan hükümlülerin dosyalar› hükmü veren mahkemece,
Acele ifllerden say›lmak ve Türk Ceza Kanununun 2. maddesi dikkate al›nmak
suretiyle karara ba¤lan›r.
MADDE 22. - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 23. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
18/7/2003
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G. Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun (Yedinci Uyum Paketi)
Kanun numaras›
Kabul tarihi
Resmi Gazete tarihi
Resmi Gazete say›s›

: 4963
: 30 Temmuz 2003
: 7 A¤ustos 2003
: 25192

MADDE 1.- 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 159. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "bir seneden" ibaresi "alt› aydan" fleklinde ve son
f›kras› da afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Tahkir, tezyif ve sövme kast› bulunmaks›z›n, sadece elefltirmek maksad›yla
yap›lan düflünce aç›klamalar› cezay› gerektirmez.
MADDE 2. - 765 say›l› Kanunun 169. maddesinde yer alan "eder veya her ne
suretle olursa olsun hareketlerini teshil " ibaresi madde metninden ç›kar›lm›flt›r.
MADDE 3. - 765 say›l› Kanunun 426. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Bilim ve sanat eserleri ile edebî de¤ere sahip olan eserler bu madde kapsam›
d›fl›ndad›r.
MADDE 4. - 765 say›l› Kanunun 427. maddesinin ikinci f›kras›nda geçen "ve
imha" ibaresi madde metninden ç›kar›lm›flt›r.
MADDE 5. - 4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununa afla¤›daki madde eklenmifltir.
EK MADDE 7. - 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 243 ve
245. maddelerinde yaz›l› suçlar› iflleyenler hakk›nda soruflturma ve kovuflturmalar
acele ifllerden say›l›r, öncelik ve ivedilikle ele al›n›r. Bu suçlarla ilgili davalarda
duruflmalara zorunluluk olmad›kça otuz günden fazla ara verilemez, bu davalara adlî
tatilde de bak›l›r.
MADDE 6. - 25.10.1963 tarihli ve 353 say›l› Askerî Mahkemeler Kuruluflu ve
Yarg›lama Usulü Kanununun 11. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Askerî Ceza Kanununun 58. maddesinde yaz›l› suçlar›n, bar›fl zaman›nda asker
olmayan kifliler taraf›ndan ifllenmesi hâlinde, bu suçlara iliflkin davalar askerî
mahkemelerde görülmez.
MADDE 7. - 21.2.1967 tarihli ve 832 say›l› Say›fltay Kanununa afla¤›daki madde
eklenmifltir.
EK MADDE 12. - Türkiye Büyük Millet Meclisi araflt›rma, soruflturma ve ihtisas komisyonlar›n›n karar›na istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›n›n
talebi üzerine Say›fltay, talep edilen konuyla s›n›rl› olmak kayd›yla denetimine tâbi
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n özellefltirme, teflvik, borç ve kredi uygulamalar› dâhil
olmak üzere tüm kamu kurum ve kurulufllar›n›n hesap ve ifllemleri ile ayn› usule ba¤l›
olarak, kullan›lan kamu kaynak ve imkânlar›ndan yararlanma çerçevesinde her türlü
kurum, kurulufl, fon, iflletme, flirket, kooperatif, birlik, vak›f ve dernekler ile benzeri
teflekküllerin hesap ve ifllemlerini denetleyebilir. Denetim sonuçlar›, ilgili komisyonlarda de¤erlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na sunulur.
Silâhl› Kuvvetlerin elinde bulunan Devlet mallar›n›n denetlenmesi, millî savunma hizmetlerinin gerektirdi¤i gizlilik esaslar›na uygun olarak yap›l›r. Bu denetimin
yap›lmas›na iliflkin esas ve usuller, Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n ve Say›fltay›n görüflü
al›nmak suretiyle Millî Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak Bakanlar
Kurulunca kabul edilen "G‹ZL‹" gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir.
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Say›fltay Birinci Baflkan›, Say›fltay Kanunu gere¤ince yap›lacak denetimler
s›ras›nda gerekli görmesi hâlinde, meslek mensuplar›yla birlikte Say›fltay d›fl›ndan
uzman çal›flt›rmaya yetkilidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelen denetim taleplerine Say›fltayca öncelik
verilir. Bu taleplerin Say›fltayca ne flekilde karfl›lanaca¤›na iliflkin esas ve usuller ile
Say›fltay d›fl›ndan Birinci Baflkanca uzman görevlendirilme esas ve usulleri
Say›fltayca düzenlenecek yönetmeliklerde tespit edilir.
Cumhurbaflkanl›¤› bu madde kapsam› d›fl›ndad›r.
MADDE 8. - 7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu,
Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 6 nc› maddesinin birinci f›kras›nda
geçen "15" ibaresi "on sekiz" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 9. - 23.4.1981 tarihli ve 2451 say›l› Bakanl›klar ve Ba¤l› Kurulufllarda
Atama Usulüne ‹liflkin Kanuna ekli (1) say›l› cetvelden "Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri;" ibaresi ç›kar›lm›flt›r.
MADDE 10. - 6.10.1983 tarihli ve 2908 say›l› Dernekler Kanununun 1. maddesinde geçen "en az yedi gerçek kiflinin" ibaresi "gerçek veya tüzel en az yedi
kiflinin" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 11.- 2908 say›l› Kanunun 4. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Madde 4. - Fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yafl›n› doldurmufl olan gerçek kifliler
ile tüzel kifliler, önceden izin almaks›z›n dernek kurma hakk›na sahiptir.
Ancak;
1. Türk Silâhl› Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplar› ve özel
kanunlar›nda dernek kuramayacaklar› belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti
görevlileri sürekli olarak,
2. a) Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› suçlar›n
birinden mahkûm olanlar,
b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, ya¤ma, doland›r›c›l›k,
sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflâs, kaçakç›l›k, resmî ihale ve al›m
sat›mlara fesat kar›flt›rma, Devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma, terör eylemlerine kat›lma ve
bu eylemleri tahrik ve teflvik suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,
c) Türk Ceza Kanununun 316, 317 ve 318. maddelerinde yaz›l› suçlardan biriyle
mahkûm olanlar,
‹ki y›l süre ile,
3) Kurulmas› yasaklanm›fl dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için
yasaklanm›fl faaliyetlerde bulunmalar› sebebiyle mahkemece kapat›lmas›na karar
verilen derneklerin yöneticileri kapatma karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›l
süre ile,
Dernek kuramazlar.
MADDE 12. - 2908 say›l› Kanunun 8. maddesinin (3) numaral› bendi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
3. Dernek kurucular›n›n ad ve soyadlar› veya unvanlar›, meslek veya sanatlar› ya
da faaliyet konular›, ikametgâhlar› ve tâbiiyetleri,
MADDE 13. - 2908 say›l› Kanunun 10. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan
"doksan" ibaresi "altm›fl" olarak de¤ifltirilmifltir.
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MADDE 14. - 2908 say›l› Kanunun 16. maddesinin üçüncü f›kras› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifl ve beflinci f›kras›nda yer alan "bu Kanunun 39 uncu maddesinde
gösterilen derneklere," ibaresi madde metninden ç›kar›lm›flt›r.
Di¤er kanunlar›n derneklere üye olamayacaklar›n› belirtti¤i kifliler ile ilkö¤retim
ve ortaö¤retim ö¤rencileri dernek üyesi olamazlar.
MADDE 15. - 2908 say›l› Kanunun 17. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan
"39. maddeye göre" ibaresi madde metninden ç›kar›lm›flt›r.
MADDE 16. - 2908 say›l› Kanunun 31. maddesinin birinci f›kras›n›n ikinci cümlesi madde metninden ç›kar›lm›fl ve ikinci f›kras›n›n ikinci cümlesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Bu yaz›da, kurucular›n ad› ve soyad›, baba ad›, do¤um yeri ve tarihi, unvan›,
meslek veya sanat›, faaliyet konular›, ikametgâh› ve tâbiiyeti ile flube merkez
adresinin bildirilmesi ve yaz›ya dernek tüzü¤ünden iki örnek ile yetki belgelerinin
eklenmesi zorunludur.
MADDE 17. - 2908 say›l› Kanunun 38. maddesinde yer alan "dinlenme"
kelimesinden sonra gelmek üzere "sanat, kültür, bilim" ibareleri eklenmifltir.
MADDE 18. - 6.10.1983 tarihli ve 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri
Kanununun 15. maddesinde geçen "otuz" ibaresi "on" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 19. - 2911 say›l› Kanunun 16. maddesinde yer alan "otuz" ibareleri
"on" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 20. - 2911 say›l› Kanunun 17. maddesinin bafll›¤› "Toplant›n›n ertelenmesi veya baz› hâllerde yasaklanmas›" olarak ve madde metninde yer alan "yasaklayabilir veya iki ay› aflmamak üzere erteleyebilir." ibaresi "bir ay› aflmamak üzere
erteleyebilir veya suç ifllenece¤ine dair aç›k ve yak›n tehlike mevcut olmas› hâlinde
yasaklayabilir." fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 21. - 2911 say›l› Kanunun 18. maddesinin bafll›¤› "Erteleme veya
yasaklama karar›n›n tebli¤i" olarak ve maddenin birinci f›kras›nda geçen "yasaklanan
veya ertelenen" ibareleri "ertelenen veya yasaklanan", "yasaklama veya erteleme"
ibaresi "erteleme veya yasaklama"; ikinci f›kras›nda geçen "yasaklanabilece¤i veya
ertelenebilece¤i" ibaresi "ertelenebilece¤i veya yasaklanabilece¤i" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 22. - 2911 say›l› Kanunun 19. maddesinin bafll›¤› "‹l veya ilçelerde
bütün toplant›lar›n ertelenmesi veya yasaklanmas›", maddenin birinci f›kras›n›n birinci cümlesinde yer alan "üç" ibaresi "bir" fleklinde ve birinci f›kran›n ikinci cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Valiler de ayn› sebeplere dayal› olarak ve suç ifllenece¤ine dair aç›k ve yak›n
tehlike mevcut olmas› hâlinde; ile ba¤l› ilçelerin birinde veya birkaç›nda bütün
toplant›lar› bir ay› geçmemek üzere yasaklayabilir.
MADDE 23. - 14.10.1983 tarihli ve 2923 say›l› Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda
Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) bentleri afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
a) E¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda, Türk vatandafllar›na Türkçeden baflka hiçbir
dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez. Ancak, Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤renilmesi
için, 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu hükümlerine tâbi olmak üzere özel
kurslar aç›labilir; bu kurslarda ve di¤er dil kurslar›nda ayn› maksatla dil dersleri
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oluflturulabilir. Bu kurslar ve derslerde, Cumhuriyetin Anayasa’da belirtilen temel
niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› ö¤retim
yap›lamaz. Bu kurslar›n ve derslerin aç›lmas›na ve denetimine iliflkin esas ve usuller,
Millî E¤itim Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
c) Türkiye'de e¤itimi ve ö¤retimi yap›lacak yabanc› diller, Bakanlar Kurulu
karar›yla tespit edilir.
MADDE 24. - 9.11.1983 tarihli ve 2945 say›l› Millî Güvenlik Kurulu ve Millî
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanununun 4. maddesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Madde 4. - Millî Güvenlik Kurulu, 2. maddede belirtilen millî güvenlik ve
Devletin millî güvenlik siyasetine iliflkin tan›mlar çerçevesinde Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmas› ile ilgili konularda tavsiye kararlar› al›r
ve gerekli koordinasyonun sa¤lanmas› için görüfl tespit eder; bu tavsiye kararlar›n› ve
görüfllerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.
Baflbakan, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlar›n›n ve görüfllerinin
de¤erlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulmas› ve Bakanlar Kurulunda kabulü
halinde bu tavsiye kararlar›n›n uygulanmas›n›n koordinasyonu ve izlenmesi için bir
Baflbakan yard›mc›s›n› görevlendirebilir.
MADDE 25. - 2945 say›l› Kanunun 5. maddesinin birinci f›kras› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
Kurul, iki ayda bir toplan›r. Gerekti¤inde Kurul, Baflbakan›n teklifi üzerine veya
do¤rudan Cumhurbaflkan›n›n ça¤r›s› ile de toplan›r.
MADDE 26. - 2945 say›l› Kanunun 13. maddesi bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.
Genel Sekreterli¤in görev ve yetkileri
Madde 13. - Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i;
a) Millî Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür,
b) Millî Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.
MADDE 27. - 2945 say›l› Kanunun 15. maddesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
Madde 15.- Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Baflbakan›n teklifi ve
Cumhurbaflkan›n›n onay› ile atan›r. Söz konusu ataman›n, Türk Silâhl› Kuvvetleri
mensuplar› aras›ndan yap›lmas›n›n öngörülmesi hâlinde Genelkurmay Baflkan›n›n
olumlu görüflü al›n›r.
MADDE 28. - 2945 say›l› Kanuna afla¤›daki geçici madde eklenmifltir.
GEÇ‹C‹ MADDE 4. - Bu Kanunla 9.11.1983 tarihli ve 2945 say›l› Millî
Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanununda öngörülen
düzenlemelere uygun olarak, 2945 say›l› Kanunun 21. maddesinde gösterilen esaslar
çerçevesinde bu Kanunun yay›m› tarihinden itibaren üç ay içinde yönetmelik
ç›kar›l›r.
MADDE 29. - 8.6.1984 tarihli ve 227 say›l› Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün
Teflkilât ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Ek Madde 3.- Türkiye'de kurulan vak›flar, amaçlar› do¤rultusunda uluslararas›
alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda yarar görülen hâllerde, D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü
al›nmak suretiyle ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izniyle yurt d›fl›nda kurulmufl vak›f veya kurulufllara üye olabilirler.
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Türkiye'de kurulan vak›flar›n, vak›f senedinde belirtilen amaçlar›n›
gerçeklefltirmek üzere uluslararas› faaliyette bulunmas› ve yurt d›fl›nda flube açmas›
ile yurt d›fl›ndaki benzer amaçl› vak›f veya kurulufllarla iflbirli¤i yapmas›, D›fliflleri
Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak suretiyle ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n iznine ba¤l›d›r.
Yabanc› ülkelerde kurulmufl vak›flar, uluslararas› alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda
yarar görülen hallerde, karfl›l›kl› olmak koflulu ile, D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü
al›nmak suretiyle, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilirler,
temsilcilik kurabilirler, flube açabilirler, üst kurulufllar kurabilirler, kurulmufl üst
kurulufllara kat›labilirler veya kurulmufl vak›flarla iflbirli¤i yapabilirler.
Bu vak›flar, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vak›flar hakk›nda
uygulanan mevzuata tâbidir.
MADDE 30. - 12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 7.
maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Yukar›daki f›kra uyar›nca oluflturulan örgüt mensuplar›na yard›m edenlere veya
fliddet veya di¤er terör yöntemlerine baflvurmay› teflvik edecek flekilde propaganda
yapanlara fiilleri baflka bir suç olufltursa bile ayr›ca bir y›ldan befl y›la kadar hapis ve
befl yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar a¤›r para cezas› verilir.
MADDE 31. - 22.11.2001 tarihli ve 4721 say›l› Türk Medenî Kanununun 56.
maddesinin birinci f›kras›nda geçen "en az yedi gerçek kiflinin" ibaresi "gerçek veya
tüzel en az yedi kiflinin" fleklinde de¤ifltirilmifltir.
MADDE 32. - 4721 say›l› Kanunun 64. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan
"gerçek kifli" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tüzel kifliler" ibaresi eklenmifltir.
MADDE 33. - 4721 say›l› Kanunun 66. maddesinde yer alan "alt› ay önceden"
ibaresi madde metninden ç›kar›lm›flt›r.
MADDE 34. - 4721 say›l› Kanunun 82. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Tüzel kifli ad›na oy kullanacak kifli hakk›nda da yukar›daki f›kra hükmü uygulan›r.
MADDE 35. - Afla¤›daki kanun hükümleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
a) 7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve
Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 6. maddesinin son f›kras›,
b) 6.10.1983 tarihli ve 2908 say›l› Dernekler Kanununun 16. maddesinin
dördüncü f›kras›, 31 inci maddesinin son f›kras› ve 83. maddesi,
c) 9.11.1983 tarihli ve 2945 say›l› Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanununun 9, 14 ve 19. maddeleri,
d) 22.11.2001 tarihli ve 4721 say›l› Türk Medenî Kanununun 94. maddesinin
ikinci f›kras›.
GEÇ‹C‹ MADDE 1. - Bu Kanunun 7. maddesinde düzenlenmesi öngörülen
yönetmelikler bu Kanunun yay›m› tarihinden itibaren alt› ay içerisinde ç›kar›l›r.
MADDE 36. - Bu Kanunun 7. maddesi yay›m› tarihinden alt› ay sonra, di¤er
maddeleri yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 37. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6/8/2003
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H. Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas› ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na
‹liflkin Kanun (Sekizinci Uyum Paketi)
Kanun Numaras›
Kabul tarihi
Resmi Gazete tarihi
Resmi Gazete say›s›

: 5218
: 14 Temmuz 2004
: 21 Temmuz 2004
: 25529

MADDE 1. - A) 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun;
1) 11. maddesinin birinci f›kras›n›n (1) numaral› bendi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
2) 12. maddesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
3) 13. maddesinin birinci f›kras› ile ikinci f›kras›n›n ilk cümlesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.
A¤›r hapis cezas›, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet, müebbet veya muvakkattir.
A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› ve müebbet a¤›r hapis cezas› hükümlünün hayat› boyunca devam eder.
4) 17. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi
taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenler için" ibaresi,
"a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlüler için" olarak de¤ifltirilmifltir.
5) 43. maddesinde yer alan "‹dam" ibaresi, "A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
6) 47. maddesinin birinci f›kras›n›n (1) numaral› bendinde yer alan "‹dam" ibaresi, "A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
7) 50. maddesinde yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
8) 5. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›nda yer alan "ölüm" ibareleri,
"a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
9) 54. maddesinin ikinci f›kras›n›n (1) numaral› bendinde yer alan "Ölüm" ibaresi, "A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
10) 55. maddesinin birinci f›kras›n›n (1) numaral› bendinde yer alan "‹dam"
ibaresi, "A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
11) 58. maddesinin son f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
12) 59. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
13) 61. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
14) 62. maddesinde yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
15) 64. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
16) 65. maddesinin (III) numaral› f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi,
"a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
17) 66. maddesinde yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
18) 70. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
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Madde 70. - Birden çok a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapse mahkûmiyet halinde,
bir y›ldan az ve alt› y›ldan fazla; a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ile müebbet a¤›r
hapis cezas›na mahkûmiyet halinde, dokuz aydan az ve befl y›ldan fazla; birden çok
müebbet a¤›r hapse mahkûmiyet halinde ise alt› aydan az ve üç y›ldan fazla olmamak
üzere, hükmedilecek miktar› geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek üzere,
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis veya müebbet a¤›r hapis cezalar› infaz olunur.
19) 73. maddesine afla¤›daki f›kra birinci f›kra olarak eklenmifltir.
Cezalardan biri a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ve di¤eri flahsî hürriyeti
ba¤lay›c› muvakkat bir ceza ise, ilave edilecek cezan›n nev'i ve miktar›na göre yirmi
günden az ve alt› seneden fazla olmamak üzere geceli gündüzlü bir hücrede tecrit
edilmek suretiyle a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› tatbik olunur.
20) 82. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Yukar›daki f›kralarda belirtilen hükümler, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis
cezas›na mahkûmiyet durumunda iki kat olarak uygulan›r.
21) 102. maddesinin birinci f›kras›n›n (1) numaral› bendinde yer alan "Ölüm"
ibaresi, "A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak, ikinci f›kras›nda yer alan "ölüm"
ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
22) 112. maddesinin birinci f›kras›n›n (1) numaral› bendinde yer alan "‹dam"
ibaresi, "A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
23) 118. maddesinde yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
24) 125. maddesinde yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
25) 126. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
26) 127. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
27) 129. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
28) 131. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
29) 133. maddesinin ikinci ve beflinci f›kralar›nda yer alan "ölüm" ibareleri,
"a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
30) 136. maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
31) 137. maddesinin dördüncü f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
32) 146. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›nda yer alan "idam" ibareleri,
"a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
33) 147. maddesinde yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
34) 149. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
35) 156. maddesinde yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
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36) 285. maddesinin beflinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
37) 286. maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
38) 296. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
39) 301. maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
40) 302. maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
41) 303. maddesinde yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
42) 305. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
43) 407. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
44) 450. maddesinde yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
45) 451. maddesinde yer alan "idam" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
46) 463. maddesinde yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis"
olarak de¤ifltirilmifltir.
B) 23.5.1928 tarihli ve 1322 say›l› Kanunlar›n ve Nizamnamelerin Sureti Neflir
ve ‹lan› ve Meriyet Tarihi Hakk›nda Kanunun 1 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (A)
bendinde yer alan "idam hükümlerinin infaz›" ibaresi madde metninden ç›kart›lm›flt›r.
C) 4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun;
1) 110. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan "cezalar ile ölüm cezas›n›" ibaresi
"cezalar›" olarak de¤ifltirilmifltir.
2) 283. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan "ölüm veya" ibaresi madde metninden ç›kart›lm›flt›r.
3) 305. maddesinde yer alan "cezalar ile ölüm cezalar›na" ibaresi, "cezalara"
olarak de¤ifltirilmifltir.
4) 421. maddesinde yer alan "ölüm ve" ibaresi madde metninden ç›kart›lm›flt›r.
D) 31.8.1956 tarihli ve 6831 say›l› Orman Kanununun 110. maddesinin beflinci
f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
E) 13.7.1965 tarihli ve 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun;
1) 1. maddesinin (1) numaral› bendi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
2) 2. maddesi bafll›¤› ile birlikte afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›n›n infaz›
Madde 2. - A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlü hakk›nda
hücrede kalma süresi; 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 70, 73 ve 82. maddelerinde
bu suç için öngörülen flekilde, terör suçlular› hakk›nda ise müebbet a¤›r hapis cezas›
için öngörülen süreler üç kat olarak uygulan›r.
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3) 19. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi
taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenler 30" ibaresi,
"A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlüler 25" olarak, ikinci f›kras›nda
yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlerin 33" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis
cezas›na hükümlülerin 29" olarak, ayn› f›krada yer alan "Türkiye Büyük Millet
Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlerin 36"
ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlülerin 32" olarak de¤ifltirilmifltir.
4) Ek 2. maddesinin sekizinci f›kras› yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
5) Geçici 10. maddesinden sonra gelmek üzere afla¤›daki geçici maddeler eklenmifltir.
GEÇ‹C‹ MADDE 11. - Ölüm cezalar› 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun hükümlerine göre müebbet a¤›r
hapis cezas›na dönüfltürülenlerin kesinleflmifl cezalar›, bu Kanunun yürürlü¤e girmesiyle birlikte, kendili¤inden a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüflür. Bu
hükümlülerin, ceza infaz kurumunda geçirecekleri süre ile infaz usulü, hükmü veren
mahkeme taraf›ndan ve dosya üzerinden saptan›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 12. - Haklar›nda 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Kanunun 1.
maddesi uygulanan hükümlülerin dosyalar›ndan;
a) Henüz Yarg›taya gönderilmemifl veya Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nda
bulunanlar ile daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmifl olanlar
hükmü veren mahkemece,
b) Yarg›tayda bulunanlar ilgili ceza dairesince,
Acele ifllerden say›lmak ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 2. maddesi dikkate
al›nmak suretiyle karara ba¤lan›r.
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nda veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
bulunan dosyalar, gelifllerindeki usule uygun olarak bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren bir ay içinde hükmü veren mahkemeye geri gönderilir.
Askerî mahkemeler, Askerî Yarg›tay Baflsavc›l›¤› ve Askerî Yarg›tayda bulunan
dosyalar hakk›nda da bu madde hükümleri k›yas yoluyla uygulan›r.
4771 say›l› Kanunun 1. maddesi kapsam› d›fl›nda olan idam cezas› hükümlüleri
hakk›nda da bu madde hükümleri k›yas yoluyla uygulan›r.
F) 8.9.1971 tarihli ve 1481 say›l› Asayifle Müessir Baz› Fiillerin Önlenmesi
Hakk›nda Kanunun 1 inci maddesinin birinci f›kras›n›n (B) bendinde yer alan "idam"
ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
G) 7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve
Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 12. maddesinin ikinci f›kras›n›n (1) numaral›
bendinde yer alan "‹dam" ibaresi, "A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis" olarak
de¤ifltirilmifltir.
H) 4.2.1983 tarihli ve 2797 say›l› Yarg›tay Kanununun 14. maddesinin (2)
numaral› bendinde yer alan "ölüm" ibaresi madde metninden ç›kart›lm›flt›r.
I) 12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 17. maddesinin
birinci f›kras›nda yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n
yerine getirilmemesine karar verilenler" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
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a¤›r hapis cezas› alanlar" olarak de¤ifltirilmifl ve ayn› maddeye afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Ölüm cezalar› 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun hükümlerine göre müebbet a¤›r hapis cezas›na
dönüfltürülen terör suçlular› ile ölüm cezalar› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis
cezas›na dönüfltürülen veya a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na mahkûm olan
terör suçlular› hakk›nda, bu Kanun ve 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun
flartla sal›vermeye iliflkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakk›nda a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis cezas› ölünceye kadar devam eder.
J) 17.2.2000 tarihli ve 4533 say›l› Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park›
Kanununun 6. maddesinin beflinci f›kras›nda yer alan "ölüm" ibaresi, "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" olarak de¤ifltirilmifltir.
K) 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na
‹liflkin Kanunun 1 inci maddesi ile geçici 1. maddesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
L) 30.5.1283 tarihli Demiryollar›n›n Usulü Zab›tas›na Dair Nizamnamenin 1 ve
2. maddeleri yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
MADDE 2. - A) 21.6.1927 tarihli ve 1117 say›l› Küçükleri Muz›r Neflriyattan
Koruma Kanununun 2. maddesinin dördüncü f›kras›n›n (a) bendi yürürlükten
kald›r›lm›fl ve ayn› f›kradaki "11" ibaresi "10" olarak de¤ifltirilmifltir.
B) 4.11.1981 tarihli ve 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanununun 6. maddesinin (b)
f›kras›n›n (3) numaral› bendi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
C) 5.4.1983 tarihli ve 2813 say›l› Telsiz Kanununun 6. maddesinin birinci
f›kras›nda yer alan "Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri," ibaresi madde metninden ç›kart›lm›flt›r.
D) 13.4.1994 tarihli ve 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve
Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 6. maddesinin birinci f›kras›n›n (d) bendi yürürlükten
kald›r›lm›fl ve ayn› f›krada yer alan "9" ibaresi "8" olarak de¤ifltirilmifltir.
E) 19.3.1969 tarihli ve 1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 2.5.2001 tarihli ve 4667
say›l› Kanunla de¤iflik 65. maddesinin ikinci f›kras› yürürlükten kald›r›lm›fl ve ayn›
Kanuna 8.5.1984 tarihli ve 3003 say›l› Kanunla eklenen ek 3 üncü maddesinin
2.5.2001 tarihli ve 4667 say›l› Kanunla de¤iflik ikinci f›kras›n›n birinci cümlesinde
geçen "avukatlardan genel kurula kat›lma hakk›na sahip" ifadesi madde metninden
ç›kart›lm›flt›r.
MADDE 3. - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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III. AB UYUM YASA PAKETLER‹ ANAL‹ZLER‹
A. B‹R‹NC‹ UYUM PAKET‹
06 fiubat 2002 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 4744 say›l› “Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun” da yer alan kanun maddelerinin
Ulusal Program›m›z›n Siyasi Kriterler bölümünde yer alan taahhütlerimiz aç›s›ndan
getirdi¤i olumlu yönler flu flekilde belirtilebilir:
CMUK Madde 107
Maddenin birinci f›kras›nda Anayasan›n 19. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e
paralel olarak “tutuklamadan ve tutuklaman›n uzat›lmas›na iliflkin her karardan tutuklunun bir yak›n›na veya belirledi¤i kifliye hakim karar›yla gecikmeksizin haber verilece¤i”hükme ba¤lanmaktad›r.
CMUK Madde 128 De¤iflikli¤i
Maddenin ikinci f›kras›n›n ikinci cümlesi madde metninden ç›kar›larak toplu
olarak ifllenen suçlarda azami gözalt› süresi “7 gün”den “4 gün”e indirilmektedir.Bu
çerçevede Anayasan›n 19. maddesi de¤iflikli¤i paralelinde toplu olarak ifllenen suçlarda azami gözalt› süresi dört güne indirilmifl bulunmaktad›r. Böylece Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi kararlar›na ve Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin mevzuat›na da
uyum sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Maddenin üçüncü f›kras›nda Anayasan›n 19. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e
paralel olarak yakalamadan ve yakalama süresinin uzat›lmas›na iliflkin emirden
yakalanan›n bir yak›n›na veya belirledi¤i kifliye, Cumhuriyet savc›s›n›n karar›yla
gecikmeksizin haber verilece¤i hükme ba¤lanmaktad›r.
DGM Kanunu Madde 16
‹kinci f›krada yer alan toplu olarak ifllenen suçlarda gözalt› süresinin 7 güne
kadar uzat›labilece¤i yönündeki hüküm madde metninden ç›kar›lmaktad›r.Bu
çerçevede Anayasan›n 19. maddesi de¤iflikli¤i paralelinde toplu olarak ifllenen suçlarda azami gözalt› süresi dört güne indirilmifl bulunmaktad›r. Böylece Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi kararlar›na ve Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin mevzuat›na da
uyum sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Üçüncü f›krada yap›lan de¤ifliklikle ola¤anüstü hal bölgelerindeki gözalt› süresi
“yedi gün”den “dört gün”e; bu sürenin azami haddi de “on gün”den “yedi gün”e
indirilmektedir. Yap›lan bu de¤ifliklik gözalt› süreleriyle ilgili olarak Anayasan›n 19.
maddesinde gerçeklefltirilen de¤iflikliklerle de uyumludur. Nitekim gözalt›
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sürelerinin “ola¤anüstü hal, s›k›yönetim ve savafl hallerinde” uzat›labilece¤i hususu
aç›k olarak Anayasan›n 19. maddesi metninde yer almaktad›r.
Ayr›ca yap›lan di¤er bir de¤ifliklikle f›kraya ola¤anüstü hal bölgesinde gözalt›na
al›nan kiflilerin gözalt› sürelerinin uzat›lmas› için “hakim önüne ç›kar›lmas› flart›” da
eklenmektedir. Bu de¤ifliklik ile de ülke genelinde gözalt› süresinin yeknesaklaflmas›
yönünde olumlu bir ad›m at›lmakta ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin 5. maddesine iliflkin derogasyonumuzu geri çekme bildirimimizle de uyumlu bir geliflme
sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Dördüncü f›krada yap›lan de¤ifliklikle de san›¤›n müdafi ile her zaman
görüflebilece¤ine iliflkin hükmün Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan gözalt› süresinin
uzat›lmas›na yaz›l› olarak emir verilen kifli için de uygulanabilmesi söz konusu
olmaktad›r. Bu çerçevede gözalt› süresinde zanl›n›n avukat›yla görüflme olana¤›n›n
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapsam›ndaki suçlara da teflmil edilmesiyle Avrupa
normlar›na uyum yönünde önemli bir ad›m at›lm›fl olmaktad›r.
TCK Madde 159
Eski kanunda 159. maddenin birinci f›kras›ndaki düzenleme çerçevesinde suçu
iflleyen kimseye verilecek ceza oran› düflürülerek 1 y›l-6 y›l aral›¤›, 1 y›l-3 y›l olarak
de¤ifltirilmektedir. Bu ba¤lamda mevcut kanunda yer alan “a¤›r hapis” cezas› “hapis
cezas›”na dönüfltürülmektedir. Böylece birinci f›krada düzenlenen hapis cezalar›n›n
oranlar› aç›s›ndan indirime gidilmesiyle düflünce ve ifade özgürlü¤ünün kapsam›n›n
geniflletildi¤i sonucuna var›labilir.
Yine birinci f›krada yer alan “a¤›r hapis” cezas›n›n “hapis” cezas›na
dönüfltürülmesiyle de, Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 4. maddesi çerçevesinde
k›sa süreli hürriyeti ba¤lay›c› ceza olan bir y›ll›k hapis cezas›n›n verilmesi halindehapis cezas›n›n a¤›r para cezas›na çevrilmesi söz konusu olabilmekte; böylece bir y›l›
aflmayan hapis cezalar›n›n para cezas›na çevrilmesi imkân dâhilinde bulunmaktad›r.
Bu kapsamda da düflünce ve ifade özgürlü¤ünün kapsam›n›n geniflletildi¤i sonucuna
var›labilir.
Üçüncü f›kradaki suçun ifllenmesi halinde mevcut kanunda yer alan a¤›r para
cezas› madde metninden ç›kar›lmaktad›r. Bu çerçevede yap›lan de¤ifliklikle para
cezalar›n›n üçüncü f›kra kapsam›ndan ç›kar›lmas›yla da düflünce ve ifade
özgürlü¤ünün kapsam›n›n geniflletildi¤i sonucuna var›labilir.
TCK Madde 312
Birinci ve ikinci f›krada belirtilen suçlar›n gerçekleflmesi halinde eski kanunda
söz konusu olan para cezalar› madde metninden ç›kar›lmaktad›r. Bu çerçevede
maddede yap›lan de¤iflikliklerle para cezalar›n›n madde kapsam›ndan ç›kar›lmas›yla
düflünce ve ifade özgürlü¤ünün kapsam›n›n geniflletildi¤i sonucuna var›labilir.
Eski kanunda ikinci f›kran›n sonunda bulunan a¤›rlaflt›r›c› sebep madde metninden ç›kar›larak, “kamu düzeni için tehlikeli olabilecek flekilde” ifadeleriyle ikinci
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f›krada düzenlenen suçun unsuru haline getirilmektedir. Bu kapsamda, ikinci f›krada
eski kanun metninde a¤›rlaflt›r›c› sebep olarak bulunan hususun suçun unsuru haline
getirilmesiyle de -a¤›rlaflt›r›c› sebebin ortadan kald›r›lmas› ba¤lam›nda- düflünce ve
ifade özgürlü¤ünün geniflletildi¤i belirtilebilir.
Suçun unsuru olarak “kamu düzeni için tehlikeli olabilecek flekilde” ibaresinin
getirilmesi de suçun ancak bu flart›n gerçekleflmesi halinde oluflmas›na sebebiyet
verece¤inden, yine yap›lan de¤ifliklikle düflünce ve ifade özgürlü¤ünün geniflletildi¤i
sonucuna var›labilir.
Ça¤dafl ceza hukuku da bu ba¤lamda soyut tehlike suçlar›ndan ziyade somut
tehlike suçlar›n› kabul etmekte ve de¤iflik amaçlarla yap›lan aç›klamalar› unsurlar›
itibariyle belirlenmifl bir tehlike ortaya ç›karmalar› halinde cezaland›rmak yolunu
seçmektedir. Almanya, Avusturya ve Fransa gibi Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerinde
toplumsal bar›fl ihtiyac› ile elefltiri ve ifade, siyasal propaganda hürriyetlerini
ba¤daflt›rmak üzere Türk Ceza Kanununun 312. maddesi benzeri düzenlemeler
yap›ld›¤› görülmektedir.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi içtihatlar› yönünden de ifade özgürlü¤ünün
sonuçlar› aç›s›ndan bafll›ca kriter, “fliddeti do¤rudan tahrik veya teflvik etmemesi”dir.
Bu ba¤lamda kabul edilen de¤ifliklik çerçevesinde bu kriter do¤rudan madde
de¤iflikli¤ine yans›mam›fl olmakla birlikte, “kamu düzenini bozma tehlikesi” ibaresi
ile ayn› do¤rultuda bir ad›m at›lm›fl bulunmaktad›r. Böylece kanunun yeni metni ile
ifade özgürlü¤ünün sonuçlar›n› öne ç›karan bir düzenleme yap›lm›fl olmaktad›r.
TMK Madde 7/2
Maddenin ikinci f›kras›nda öngörülen de¤ifliklikle “örgütle ilgili propaganda
yapanlara” ibaresinin bafl›na “terör yöntemlerine baflvurmaya özendirecek flekilde”
ibaresi eklenerek, her propagandan›n de¤il, terör yöntemlerine baflvurmaya özendirecek propagandalar›n suç olmas› öngörülmektedir.
Bu çerçevede suçun oluflmas› eski kanundaki düzenlemeye oranla zorlaflt›r›lmaktad›r. Bu kapsamda düflünce ve ifade özgürlü¤ünün geniflletildi¤i sonucuna
var›labilir.
TMK Madde 8
Maddenin üçüncü f›kras›nda yap›lan de¤ifliklikle maddede düzenlenen propaganda suçunun ifllenmesi halinde ilgili radyo ve televizyon kuruluflunun yay›ndan menedilebilece¤i süre 1-15 gün aral›¤›ndan 1-7 gün aral›¤›na indirilmektedir.
Son f›kradaki a¤›rlaflt›r›c› sebep konusunda yap›lan de¤ifliklikle de cezalar›n
“üçte birden yar›ya kadar artt›r›laca¤›” yönündeki hüküm yerine “üçte bir oran›nda
artt›r›laca¤›” belirtilmektedir.
Bu çerçevede maddede yap›lmas› öngörülen de¤iflikliklerle cezalar aç›s›ndan
indirime gidilmesiyle düflünce ve ifade özgürlü¤ünün kapsam›n›n geniflletildi¤i sonucuna var›labilir.
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B. ‹K‹NC‹ UYUM PAKET‹
“Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun”da yer alan kanun
maddelerinin Ulusal Program›m›z›n Siyasi Kriterler bölümünde yer alan taahhütlerimiz aç›s›ndan getirdi¤i olumlu yönler flu flekilde belirtilebilir:
Bas›n Kanunu Ek Madde 1
Maddenin birinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklikle bas›n suçlar› aç›s›ndan Türk
Ceza Kanununun “Devletin fiahsiyetine Karfl› Cürümler” bafll›kl› suçlardan
baz›lar›n›n bulundu¤u ibare ve “311 ve 312. maddelerinde yaz›l› suçlar› veya Devlete
ait gizli bilgileri ihtiva eden” ifadeleri madde metninden ç›kar›lmaktad›r. Bu
ibarelerin yerine da¤›t›m›n önlenmesi ve toplat›lma ile ilgili olarak “Devletin ülkesi...” kriterleri getirilmektedir.
‹kinci f›krada yap›lan de¤ifliklikle de bas›n suçlar› ile ilgili olarak at›fla f›kra metninde yer alan “Türk Ceza Kanununun “Devletin fiahsiyetine Karfl› Cürümler” bafll›kl›
suçlardan baz›lar›n›n bulundu¤u ibare ve 311 ve 312. maddelerinde yaz›l› suçlar› veya
Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eden” ifadesi madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
Ayr›ca, Türk Ceza Kanununun “Adab› Umumiye ve Nizam› Aile Aleyhinde
Cürümler” bafll›kl› sekizinci bap suçlar› aras›nda yer alan baz› suçlar ile “6187 say›l›
“Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunmas› Hakk›nda Kanun”da yer alan suçlar›
veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva ettikleri iddias›yla aleyhlerine soruflturma ve
kovuflturmaya geçilmifl” ibareleri de f›kradan ç›kar›lmaktad›r. Bu ibarelerin yerine
müsadere ile ilgili olarak “Devletin ülkesi...” kriterleri getirilmektedir.
Üçüncü f›kran›n yürürlükten kald›r›lmas›yla da bas›n suçlar›yla ilgili olarak
“Devletin fiahsiyetine Karfl› Cürümler” bafll›kl› suçlardan baz›lar›n›n bulundu¤u ibare
ve “312. maddenin ikinci f›kras›nda yaz›l› suçlardan mahkumiyet” hususu da madde
metninden ç›kar›lmaktad›r.
Bu çerçevede yap›lan de¤iflikliklerle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi de
dahil olmak üzere spesifik olarak düzenlenmifl bulunan çeflitli suçlar madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
Bas›n Kanunu Ek Madde 2
Birinci f›kradaki de¤ifliklikle suç teflkil eden yaz›n›n yay›mland›¤› mevkutenin
kapat›lma cezas› aral›¤› “3 gün-1 ay” yerine “1 gün-15 gün” olarak de¤ifltirilmektedir.
Üçüncü f›krada yap›lan de¤ifliklikle sorumlular için düzenlenen “1-6 ay hapis
cezas›”, “1 -3 ay hapis cezas›” olarak de¤ifltirilmektedir. Ayr›ca para cezalar› da
madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
Bu çerçevede madde kapsam›ndaki ceza oranlar›nda indirime gidilmektedir.
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Bas›n Kanunu Madde 16
Anayasan›n 26 ve 28. maddelerinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak,
16 ›nc› maddenin “kanunla yasaklanm›fl herhangi bir dille yay›n yap›lmas›na” iliflkin
beflinci f›kras› yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
Dernekler Kanunu Madde 4
1. Maddenin 2/a bendinde yap›lan de¤ifliklikle “ihtilas” suçundan dolay› mahkum
olanlar›n dernek kurucusu olamama durumu ortadan kalkmaktad›r.
2. 2/b bendinde yap›lan de¤ifliklikle “Hürriyet Aleyhinde ‹fllenen Cürümler”
bafll›kl› bölümde düzenlenen suçlar›n ifllenmesini aleni olarak tahrik etmek
suçlar›ndan biriyle mahkum olma” durumunda dernek kurucusu olamayaca¤›na
iliflkin hüküm madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
3. 2/c bendinde yap›lan de¤ifliklikle “Türk Ceza Kanununun 312. maddesinin ikinci f›kras›nda yaz›l› halk›; s›n›f, ›rk, dil, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek,
kin ve düflmanl›¤› aç›kça tahrik etme suçlar›”ndan mahkum olanlar›n sürekli
olarak dernek kurucusu olamayaca¤›na iliflkin hüküm de¤ifltirilerek, bu kiflilerin
hükmün kesinleflti¤i tarihten itibaren befl y›l süre ile dernek kuramayacaklar›
düzenlenmektedir.
4. 2/d bendinde yap›lan de¤ifliklikle Türk Ceza Kanununun “Matbaac›l›k Sanat›n›n
‹cras›na ve Matbu Evrak Neflir ve Tevziine ve ‹lanat Talik›na Müteallik
Kabahatler” fasl›nda yer alan baz› suçlar› siyasi ve ideolojik amaçlarla ifllemekten mahkum olanlar›n dernek kurucusu olamayaca¤›na iliflkin hüküm madde
metninden ç›kar›lmaktad›r.
5. 3. f›krada yap›lan de¤ifliklikle “herhangi bir suçtan dolay› a¤›r hapis veya taksirli suçlar hariç befl y›l ve daha fazla hapis cezas›na mahkum olanlar”›n dernek
kurucusu olamayaca¤›na iliflkin hüküm madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
6. 4. f›krada yap›lan de¤ifliklikle “2820 say›l› Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gere¤ince bir siyasi partiden kesin olarak ç›kar›lan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapat›lmas›na sebep olan parti üyeleri de ç›karma
karar›n›n veya Anayasa Mahkemesinin kapatma karar›n›n yaz› ile bildirilmesinden itibaren befl y›l süre dernek kurucusu olamayacaklar›na iliflkin” hüküm
madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
Bu çerçevede maddede yap›lan de¤iflikliklerle Anayasan›n 33. maddesinde
yap›lan de¤iflikliklere uygun olarak dernek kurucular›nda aranan koflullar yeniden
düzenlenmekte ve dernek kurma özgürlü¤ü geniflletilmektedir.
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Dernekler Kanunu Madde 5
Maddenin alt›nc› bendinde yap›lan de¤ifliklikle Türkiye Cumhuriyeti ülkesi
üzerinde ›rk, din, mezhep, kültür veya dil farkl›l›¤›na “dayanan az›nl›klar
bulundu¤unu ileri sürmek veya Türk dilinden veya kültüründen ayr› dil ve kültürleri
korumak, gelifltirmek veya yaymak” amac› çerçevesinde dernek kurulmas› yasak
kapsam›ndan ç›kar›lmaktad›r.
Bu kapsamda yap›lan de¤iflikliklerle dernek kurma özgürlü¤ü geniflletilmektedir.
Dernekler Kanunu Madde 6
Maddede yap›lan de¤iflikliklerle derneklerin;
1. Tüzük ve di¤er dernek mevzuat›n›n yaz›m›nda ve yay›nlanmas›nda, genel
kurullar›nda, özel veya resmi aç›k veya kapal› yer toplant›lar›nda Kanunla
yasaklanm›fl dilleri,
2. Dernekçe düzenlenen veya dernek ad›na ifltirak edilen aç›k veya kapal› yer
toplant›lar›nda Kanunla yasaklanm›fl dillerle yaz›lm›fl pankart, levha, plak, ses
ve görüntü band›, broflür, el ilan›, beyanname ve benzerlerini,
3. Mühür ve bafll›kl› ka¤›tlarda dernek isminden ve varsa iflaretinden baflka isim ve
iflaretleri kullanmalar› yasak kapsam›ndan ç›kar›lmaktad›r.
4. Ayr›ca, “Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplant› ve faaliyetleri
aras›nda, ikinci bent ile yasaklanan iflaret, sembol ve bunlar› hat›rlatan benzerlerini kullanmalar› yasakt›r” f›kras› madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
Bu çerçevede Anayasan›n 33. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak
derneklerle ilgili özgürlükler geniflletilmektedir.
Dernekler Kanunu Madde 7
Medeni Kanunun 91, 92, 93. maddeleri ile derneklerin uluslararas› faaliyetlerinin
yeniden düzenlenmifl oldu¤u ve Dernekler Kanununun 93. maddesinde bu Kanunda
hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun hükümlerinin dernekler hakk›nda da
uygulanaca¤› belirtilmifl oldu¤undan Medeni Kanun ile uyumu sa¤lamak amac›yla
“Uluslararas› faaliyet yasa¤›”na iliflkin madde yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
Dernekler Kanunu Madde 11
Medeni Kanunun 91, 92, 93. maddeleri ile derneklerin uluslararas› faaliyetlerinin yeniden düzenlenmifl oldu¤u ve Dernekler Kanunu'nun 93. maddesinde bu
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Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun hükümlerinin dernekler
hakk›nda da uygulanaca¤› belirtilmifl oldu¤undan Medeni Kanun ile uyumu sa¤lamak
amac›yla “Türkiye'de kurulan derneklerin yurt d›fl›ndaki faaliyetleri” ile ilgili madde
yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
Dernekler Kanunu Madde 12
Medeni Kanunun 91, 92, 93. maddeleri ile derneklerin uluslararas› faaliyetlerinin
yeniden düzenlenmifl oldu¤u ve Dernekler Kanununun 93. maddesinde bu Kanunda
hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun hükümlerinin dernekler hakk›nda da
uygulanaca¤› belirtilmifl oldu¤undan Medeni Kanun ile uyumu sa¤lamak amac›yla
“Yurt d›fl›nda kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri” ile ilgili madde yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
Dernekler Kanunu Madde 34
Birinci f›krada yap›lan de¤ifliklikle derneklerin federasyon kurabilmeleri için
“kamu yarar›na çal›flan” dernek olmalar› hususu madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
Bu çerçevede, Türk Medeni Kanununun derneklerin üst kurulufllar kurmalar›na
iliflkin 96 ve 97. maddeleri ile paralellik sa¤lanmaktad›r.
Dernekler Kanunu Madde 38
Maddede yap›lan de¤ifliklikle “Ö¤renci dernekleri bu amaçlar d›fl›nda faaliyette
bulunamazlar.” ibaresi madde metninden ç›kar›lmaktad›r. Bu çerçevede Anayasan›n
33. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak derneklerle ilgili özgürlükler
geniflletilmektedir.
Dernekler Kanunu Madde 43
Maddede yap›lan de¤ifliklikle yabanc› dernek ve kurulufllarla iliflki konusunda
“D›fliflleri Bakanl›¤›n›n ilgili bakanl›klar›n görüflü al›narak ‹çiflleri Bakanl›¤›
taraf›ndan verilecek izin” hususu madde metninden ç›kar›lmaktad›r. Bu konuda “en
az 7 gün önceden merkezlerinin bulundu¤u ve faaliyetin düzenlenece¤i illerin valiliklerine bildirimde bulunma flart›” getirilmektedir.
Böylece “izin sistemi”nden “bildirim sistemi”ne geçilerek Anayasan›n 33. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak derneklerle ilgili özgürlükler
geniflletilmektedir.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 16
Anayasan›n 36. maddesinde belirtilen adil yarg›lanma hakk›na paralel olarak,
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin görev alan›na giren suçlardan dolay› yakalanan
veya tutuklanan kiflinin müdafii ile yaln›z görüflmesini sa¤lamak ve böylece
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savunma hakk›n› güçlendirmek amac›yla maddenin son f›kras› yürürlükten
kald›r›lmaktad›r.
Devlet Memurlar› Kanunu Madde 13
Yap›lan de¤ifliklikle A‹HM taraf›ndan iflkence ya da zalimane, gayri insanî veya
haysiyet k›r›c› muamele suçlar› nedeniyle verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolay› sorumlu personele rücu hakk›nda maddeye hüküm eklenmektedir. Eklenen hüküm çerçevesinde kifliler u¤rad›klar› zararlardan dolay› ilgili
kurum aleyhine dava açabilecekler, fakat kurumun genel hükümlere göre sorumlu
personele rücu hakk› sakl› olacakt›r.
‹l ‹daresi Kanunu Madde 29
Maddede yap›lan de¤ifliklikle kaymakaml›¤a ancak “mülki idare amirli¤i
s›n›f›ndan olanlar›n vekalet etmeleri” sözkonusu olabilecektir. Bu de¤ifliklik,
Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 9. maddesindeki de¤ifliklikle
paralel olarak de¤erlendirildi¤inde, jandarma subaylar›n›n kaymakaml›¤a vekalet
etmesinin mümkün olmad›¤› sonucu ortaya ç›kmaktad›r.
Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Madde 9
Maddede yap›lan de¤ifliklikle “Ancak, Jandarma subaylar›na valilik ve kaymakaml›¤a, Jandarma astsubaylar›na da bucak müdürlüklerine geçici bir süre ile
vekalet görevi verilebilir.” fleklindeki ikinci cümle madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
Bu çerçevede jandarma komutanlar›n›n illerde valiye, ilçelerde de kaymakama geçici olarak vekalet etmesi imkan› kalmamaktad›r.
Siyasi Partiler Kanunu Madde 101
Yap›lan de¤ifliklikle, Anayasan›n 69. maddesinin yedinci f›kras›ndaki de¤iflikli¤e
paralel olarak, 101. maddede düzenlenen baz› flartlar›n gerçekleflmesi halinde ilgili
siyasi partilerin kapat›lmas› seçene¤ine alternatif olarak “Devlet yard›m›ndan yoksun
b›rak›lmas›na ya da yard›m›n tamam› ödenmiflse ayn› miktar›n Hazineye iadesine”
karar verilebilece¤i düzenlenmektedir.
Siyasi Partiler Kanunu Madde 102
Maddenin birinci ve üçüncü f›kralar›nda yap›lan de¤ifliklikle, Anayasan›n 69.
maddesinin yedinci f›kras›ndaki de¤iflikli¤e paralel olarak, flartlar›n gerçekleflmesi
halinde ilgili siyasi partinin kapat›lmas› seçene¤ine alternatif olarak “Devlet
yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas›” ara yapt›r›m› geti- rilmektedir.
Siyasi Partiler Kanunu Madde 103
Maddede yap›lan de¤ifliklikle, Anayasan›n 69. maddesinin 6. f›kras›n›n ikinci
cümlesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak, siyasi partilerin kapat›lmas› ile ilgili
olarak “odak kriteri” getirilmektedir.
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Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 9
1. Maddenin birinci f›kras›ndaki de¤ifliklikle toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk›n›n kullan›lmas›nda Anayasan›n 34. maddesinde yap›lan de¤ifliklik
paralelinde “fiil ehliyetine sahip ve (21 yafl yerine) 18 yafl›n› doldurmufl olmak”
yeterli görülmektedir.
2. Ayr›ca madde kapsam›nda yap›lan de¤iflikliklerle toplant› ve gösteri yürüyüflü
düzenleme kurulu ile ilgili olarak “Düzenleme kurulu baflkan ve üyelerinin
toplant›n›n yap›laca¤› yerde sürekli ikametgahlar›n›n bulunmas› ve bunlar›n belgelendirilmesi zorunludur” ibaresi madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
3. Yine madde kapsam›nda yap›lan de¤iflikliklerle düzenleme kurulu baflkan ve
üyelerinin “haklar›nda soruflturma ve kovuflturma yap›labilmesi izne ba¤l› kimselerden olmamas› veya yasama dokunulmazl›klar›n›n bulunmamas›” konusundaki flart da kald›r›lmaktad›r.
4. Maddeye eklenen son f›kra ile de tüzel kiflilerin toplant› ve gösteri yürüyüflü
düzenlemelerinin yetkili organlar›n›n karar›na ba¤l› oldu¤u düzenlenmektedir.
Bu çerçevede Anayasan›n 34. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak
toplant› ve gösteri yürüyüflleriyle ilgili özgürlükler geniflletilmektedir.
Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 17
Maddede yap›lan de¤ifliklikle toplant›n›n yasaklanmas› veya ertelenmesi
konusundaki s›n›rlama sebepleri genel olarak azalt›lmaktad›r. Bu çerçevede
“Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amac›n› güden fiillerin ifllenmesinin kuvvetle muhtemel bulunmas› halinde veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ünü”nün korunmas› amac›yla bir toplant›n›n yasaklanmas› veya ertelenmesi
söz konusu olamayacakt›r.
Bu çerçevede Anayasan›n 34. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak
toplant› ve gösteri yürüyüflleriyle ilgili özgürlükler geniflletilmektedir.
Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 19
Maddenin birinci f›kras›n›n birinci cümlesinde yap›lan de¤iflikliklerle;
1. ‹l veya ilçelerde toplant›lar›n “yasaklanmas›na” iliflkin hüküm “ertelenmesine”
fleklinde de¤ifltirilmektedir.
2. S›n›rlama sebeplerinden “Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amac›n›
güden fiillerin ifllenmesinin kuvvetle muhtemel bulunmas› veya Devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün korunmas› amac›yla” yap›lan toplant›lar
hakk›nda s›n›rlamalar uygulanmas› söz konusu olamayacakt›r.
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Bu çerçevede Anayasan›n 34. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak
toplant› ve gösteri yürüyüflleriyle ilgili özgürlükler geniflletilmektedir.
Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 21
Anayasan›n 34. maddesinin “Dernekler, vak›flar, sendikalar ve kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar› kendi konu ve amaçlar› d›fl›nda toplant› ve gösteri
yürüyüflü düzenleyemezler.” hükmünü içeren son f›kras› son Anayasa de¤ifliklikleriyle yürürlükten kald›r›ld›¤›ndan, Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanununun
“Amaç d›fl› toplant› ve gösteri yürüyüflü” bafll›kl› 21. maddesi de yürürlükten
kald›r›lmaktad›r.
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C. ÜÇÜNCÜ UYUM PAKET‹
Bas›n Kanunu
De¤iflikliklerle bas›n suçlar›ndan dolay› mevcut hapis cezalar› kald›r›larak bas›n
özgürlü¤ü geniflletilmektedir. Ayr›ca, Bas›n Kanununun 31. ve Ek 3. Maddesi yürürlükten kald›r›larak düflünce ve bas›n özgürlü¤ü geniflletilmekte ve Türkiye'nin taraf
oldu¤u uluslararas› sözleflmelere uyumu sa¤lanmaktad›r.
Bu çerçevede, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde yer alan “Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi'nin 10. maddesiyle uyumlu olarak, ifade özgürlü¤üyle ilgili ...hukukî
garantilerin güçlendirilmesi” beklentisi karfl›lanmaktad›r. Böylece, Ulusal
Program’da düflünce ve ifade özgürlü¤ü ba¤lam›nda yer alan “Bas›n suçlar›n›n kapsam› ve öngörülen cezalarla ilgili olarak Bas›n Kanununun gözden geçirilmesi” taahhüdüne paralel de¤ifliklikler de gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.
Dernekler Kanunu
Dernekler Kanununun 11 ve 12. maddelerinde yap›lan de¤iflikliklerle, Türkiye'de
kurulan derneklerin yurt d›fl›nda ve yurt d›fl›nda kurulan derneklerin de Türkiye'deki
faaliyetlerini kolaylaflt›r›c› hükümler getirilmektedir. Dernekler Kanununun 15. maddesindeki de¤ifliklik ile dernek kütü¤ü ve kay›t ifllerinin, ‹çiflleri Bakanl›¤›
bünyesinde ve tek elde toplanmas› sa¤lanmaktad›r. Dernekler Kanununun 39. maddesi yürürlükten kald›r›larak, kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurumlar›n›n önündeki engel kald›r›lmaktad›r. Keza Dernekler Kanununun 56. maddesinin yürürlükten
kald›r›lmas›yla, ö¤renci say›lan kiflilere derneklerle ilgili olarak konulan k›s›tlamalar
sona erdirilmektedir.
40. maddede yap›lan de¤ifliklikle deprem ve benzerî do¤al afetlere karfl› haz›rl›k
çal›flmalar›n›n sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan yap›labilmesi imkan› getirilmektedir. 45. ve 47. maddelerinde yap›lan de¤iflikliklerle derneklerin denetiminde “yerinde
denetim” usulü de¤ifltirilerek, “beyana ba¤l›” denetim usulü getirilmekte ve bu
beyannamenin mahallin en büyük mülki amirine verilebilmesi ve 62. maddede
yap›lan de¤ifliklerle de derneklerin ifllemleri kolaylaflt›r›lmaktad›r.
46. ve 73. maddelerde yap›lan de¤iflikliklerle dernekler ile ilgili hizmetleri
yürütme görevi Emniyet Genel Müdürlü¤ü'nden al›narak, ‹çiflleri Bakanl›¤›
bünyesinde kurulan Dernekler Daire Baflkanl›¤›'na devredilmektedir.
Daha önce derneklerle ilgili olarak yeni Medeni Kanun ve ikinci uyum yasalar›
paketiyle derneklerle ilgili önemli düzenlemeler getirilmiflti. Bu yeni de¤ifliklikle,
dernek kurma özgürlü¤ünün geniflletilmesi ve derneklerin faaliyetlerinin
kolaylaflt›r›lmas› aç›s›ndan ilerleme sa¤lanmaktad›r.
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Maddeler 445, 448 ve Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu Maddeler 327 ve 335
Yap›lan de¤iflikliklerle hukuk ve ceza davalar›na iliflkin olarak, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi kararlar› ›fl›¤›nda muhakemenin iadesi imkân› getirilmektedir.
Bu sayede, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi içtihatlar›n›n do¤rudan hukuk sistemimize yans›t›lmas› mümkün olabilecek ve insan haklar› ihlallerine iliflkin tashih
imkanlar› güçlendirilmifl olacakt›r.
Bu çerçevede, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde yer alan “Tüm insan haklar› ihlallerine iliflkin tashih imkanlar›n›n güçlendirilmesi” beklentisi karfl›lanmaktad›r.
‹dam Cezalar›n›n Kald›r›lmas›
Yap›lan de¤iflikliklerle, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin 6 nolu Protokolüne
uygun olarak, idam cezas› Türk Hukuk sisteminden savafl ve yak›n savafl tehdidi halleri d›fl›nda kald›r›lmaktad›r.
Bu çerçevede, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde yer alan beklenti tamamen karfl›lanmaktad›r.
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
Yap›lan de¤iflikliklerle Anayasa’da kifli hürriyeti ve güvenli¤i, özel hayat›n
gizlili¤i, konut dokunulmazl›¤› ve kad›n-erkek eflitli¤ine iliflkin son Anayasa
de¤ifliklikleriyle yap›lan düzenlemelere uyum sa¤lanmakta, teknolojik ve toplumsal
geliflmelere paralel olarak belirli yerlerde daha önce 21 olan çal›flma yafl›n›n 18'e
düflürülmesi ile sesli ve görüntülü eserlerin yeniden tan›mlanmas› gibi de¤iflikliklere
gidilmektedir.
Bu çerçevede, Ulusal Program’da yer alan “Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun
gözden geçirilmesi” taahhüdüne paralel de¤ifliklikler gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.
Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun
Maddeler 4/I, 4/f, 4/v ve 26
Kanunun 4/I maddesi de¤iflikli¤iyle, Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda
geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›lmas›n›n önündeki hukukî engeller kald›r›lmakta ve yay›n imkân› güvence alt›na al›nmaktad›r. Bu
yay›nlar›n çerçevesinin RTÜK taraf›ndan ç›kar›lacak bir yönetmelikle belirlenece¤i
düzenlenmektedir.
4/f ve 4/v de¤ifliklikleriyle yay›n ilkeleri aras›nda yer alan ve çok elefltirilen
“Kamu ç›karlar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda kiflilerin özel hayat›n›n yay›n
konusu yap›lmamas›” ifadesi ve mu¤lak bir ifade olan “karamsarl›k, umutsuzluk,
kargafla ve fliddet e¤ilimlerini körükleyici” ifadeleri madde kapsam›ndan ç›kart›larak
özel hayat›n gizlili¤ine ve ifade özgürlü¤ünün geniflletilmesine yönelik olarak düzenlemeler yap›lmaktad›r.
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26. madde de¤iflikli¤iyle de yeniden iletim konusu aç›kl›¤a kavuflturularak,
Avrupa S›n›r Ötesi Televizyon Sözleflmesi’ne uyum sa¤lanmaktad›r.
Bu çerçevede, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde yer alan “Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi'nin 10. maddesiyle uyumlu olarak, ifade özgürlü¤üyle ilgili hukuki ...
garantilerin güçlendirilmesi” beklentisi karfl›lanmaktad›r. Böylece, Ulusal
Program’da düflünce ve ifade özgürlü¤ü ba¤lam›nda yer alan “RTÜK Kanununun
gözden geçirilmesi” taahhüdüne paralel de¤ifliklikler de gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.
Serbest Bölgeler Kanunu
Yap›lan de¤ifliklikle serbest bölgelerde 10 y›l süreyle grev yasa¤›na iliflkin
hüküm yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
Bu sayede, Ulusal Program’da yer alan “Sendikal haklarla ilgili mevcut s›n›rlamalar›n gözden geçirilmesi” taahhüdüyle paralel de¤ifliklikler de gerçeklefltirilmifl
olmaktad›r.
Türk Ceza Kanunu Madde 159
Maddede yap›lan de¤ifliklikle, düflünce ve ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar› Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi ile uyumlu olarak geniflletilmektedir ve kanun
uygulay›c›lar›na maddeyi de¤erlendirirken aç›kl›k getirecek bir de¤ifliklik yap›lmaktad›r.
Bu çerçevede, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde yer alan “Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi'nin 10. maddesiyle uyumlu olarak, ifade özgürlü¤üyle ilgili hukuki ...
garantilerin güçlendirilmesi. fiiddet yanl›s› olmayan görüflleri dile getirmekten
hüküm giymifl kiflilerin durumuna e¤ilinmesi” beklentisi karfl›lanmaktad›r. Böylece,
Ulusal Program’da düflünce ve ifade özgürlü¤ü ba¤lam›nda yer alan “ifade
özgürlü¤ünün daha da gelifltirilmesi” taahhüdüne paralel de¤ifliklikler de
gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.
Türk Ceza Kanunu Madde 201/a, 201/b
Yap›lan düzenlemeler ile son zamanlarda, gerek Avrupa'n›n gerek Türkiye'nin
gündeminde önemli bir yer alan göçmen kaçakç›l›¤› ile ilgili olarak Türk Ceza
Hukuku'nda özel bir düzenleme bulunmamas› nedeniyle ve ekonomik sebeplerle
özellikle di¤er ülkelerden gelen yabanc›lar›n zorla çal›flt›r›lmas› ve esarete benzer
uygulamalara maruz kalmalar›n›n önlenmesi amac›yla yeni tan›mlar ve tedbirler
getirilmektedir. Bu sayede Palermo S›n›r aflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birleflmifl
Milletler Sözleflmesi hükümlerine de uyum sa¤lanmaktad›r.
Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu
Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanununun 3. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle
yabanc›lar›n Türkiye'de toplant› ve gösteri yürüyüfllerine kat›lmalar› ve etkinliklerde
yer almalar› konusunda mevcut izin usulü muhafaza edilmekte ancak yabanc›lar›n bu
Kanuna göre düzenlenen toplant› ve gösteri yürüyüfllerinde toplulu¤a hitap etmeleri,
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afifl, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler tafl›malar› konular›nda “bildirim”
esas›na geçilmektedir. Keza 10. maddede yap›lan de¤ifliklikle Türk vatandafllar› için
toplant› düzenleme bildirim süresi yetmifl iki saatten k›rk sekiz saate indirilerek
toplant› ve gösteri yürüyüflleri konusundaki özgürlükler geniflletilmektedir.
Bu çerçevede, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde yer alan “Bar›flç› toplant› yapma ve
dernek kurma özgürlü¤üne iliflkin hukuki ... garantilerin güçlendirilmesi ve sivil
toplumun güçlendirilmesinin teflvik edilmesi” beklentisi karfl›lanmaktad›r. Böylece,
Ulusal Program’da yer alan “Dernek kurma özgürlü¤ü ile toplant› ve gösteri
yürüyüflleriyle ilgili mevzuat›n gözden geçirilmesi” taahhüdüne paralel de¤ifliklikler
de gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.
Vak›flar Kanunu Madde 1
De¤ifliklikle çok uzun süredir bir sorun teflkil eden Türkiye'deki az›nl›klara ait
cemaat vak›flar›n›n tafl›nmazlar› konusu çözüme kavuflturulmakta ve bu suretle
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'nin 14. maddesindeki “ayr›mc›l›k yasa¤›” ile Ek 1
nolu Protokolün 1. maddesindeki mülkiyetin korunmas› hükümleriyle uyum sa¤lanmaktad›r.
Bu çerçevede, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde yer alan “Tüm bireylerin, herhangi
bir ayr›m yap›lmaks›z›n ve dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi görüfl, felsefi inanç ve dinine
bak›lmaks›z›n tüm insan haklar› ve temel özgürlüklerinden tam olarak
yararland›r›lmas›n›n temini” beklentisi karfl›lanmaktad›r. Böylece, Ulusal
Program’da yer alan “Ülkemizde yaflayan ve Türk vatandafl› olmayan gayrimüslim
kiflilerin de mensup olduklar› dinin vecibelerini yerine getirmelerinde ve kendileriyle
ilgili di¤er uygulamalarda gerekli pratik kolayl›klar›n kamu düzeninin korunmas›na
iliflkin mevzuat›m›z çerçevesinde gelifltirilmesini sa¤layacak tedbirlerin al›nmas›”
taahhüdüne paralel de¤ifliklikler de gerçeklefltirilmifl olmaktad›r.
Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname Ek Madde 3
De¤ifliklikle, yabanc› ülkelerde kurulmufl olup, Türkiye'de flube açm›fl ve açmak
arzusunda olan vak›flar›n faaliyetlerine iliflkin düzenlemeler getirilmektedir. Bu
sayede, bir süredir yabanc› vak›flar›n Türkiye'deki faaliyetleri aç›s›ndan eksikli¤i
hissedilen hukuki dayanak sa¤lanm›fl olmaktad›r.
Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu
De¤iflikliklerle, Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçeleri ö¤renmelerinin önündeki hukuki engeller
kald›r›lmakta ve bu dil ve lehçelerin özel kurslarda ö¤renilmesi konusunun Milli
E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak bir yönetmelikle düzenlenece¤i hükme
ba¤lanmaktad›r.
Bu çerçevede, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi'nde yer alan beklenti do¤rultusunda
hukuki engel kald›r›lmakta ve Avrupa Birli¤i normlar›na uygun bir düzenleme getirilmektedir.
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D. DÖRDÜNCÜ UYUM PAKET‹
Adli Sicil Kanunu
3. Adli Sicil Kanununun 5. maddesi de¤iflikli¤iyle, Birleflmifl Milletler Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme esaslar›na paralel olarak, on sekiz yafl›ndan küçükler
hakk›nda adli sicile geçirilen bilgilerin ancak say›lan istisnai durumlar›n varl›¤›nda
istenebilece¤ine iliflkin hüküm getirilmektedir. Böylece çocuklar›n korunmas›na
iliflkin hükümler getirilmektedir. Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve
Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun 34. maddesi de, bu maddede düzenlenen
esaslar Adli Sicil Kanununun 5. maddesine yans›t›lmakta oldu¤undan, yürürlükten
kald›r›lmaktad›r.
Adli Sicil Kanununun 8. maddesi de¤ifliklikleriyle, “adli sicilden silinemeyecek
suç kavram›” ortadan kald›r›lmakta ve Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflmesi'ne uygun olarak, suç tarihinde on sekiz yafl›n› tamamlamam›fl olanlar›
kapsayacak biçimde düzenlemeler yap›larak, A‹HM'nin ihlâl karar› verdi¤i durumlarda ihlâl karar›na konu olan suçlarla ilgili bilgilerin bilgi arflivinde muhafaza
edilmesinin önlenmesi amaçlanmaktad›r.
Bas›n Kanunu
Bas›n Kanununun 15. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle, A‹HM içtihatlar›na
uyum, bas›n›n demokratik toplumlardaki fonksiyonunu yerine getirmesi ve kamunun
bilgilenme hakk›n›n zedelenmemesi çerçevesinde bas›n›n haber kaynaklar›n› aç›klamaya zorlanmamas› konusunda düzenleme getirilmektedir.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
CMUK'nun 316. madde de¤iflikli¤iyle, Yarg›tay Baflsavc›s›n›n tebli¤namesini
san›¤a veya müdafiine bildirmesinin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Bu kapsamda
A‹HM içtihatlar› da göz önünde bulundurularak, savunma hakk›n›n
kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir.
Damga Vergisi Kanunu
Damga Vergisi Kanununa Ek Madde eklenerek, A‹HM kararlar› uyar›nca
ödenecek tazminatlar ile dostane çözümler nedeniyle ödenecek mebla¤lar damga vergisi kesintisi yap›lamayacak durumlar aras›na dahil edilmektedir. Bu çerçevede, bu
mebla¤lardan yap›lan damga vergisi kesintileri sonucu A‹HM kararlar›n›n yerine
getirilmedi¤i yönündeki iddialar›n engellenmesi amaçlanmaktad›r.
Dernekler Kanunu
Yap›lan de¤iflikliklerle;
Kurulmas› yasak derneklere iliflkin 5. maddede, kurulmas› yasak derneklerle
ilgili k›s›tlamalar daralt›larak, Anayasan›n 33. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak dernek kurma özgürlü¤ü geniflletilmektedir.
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Baz› ad ve iflaretleri kullanma yasa¤›na iliflkin 6. maddede, Anayasan›n 26. maddesinde yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak, derneklerin yurtd›fl› temaslar›nda ve resmi
olmayan yaz›flmalar›nda yabanc› dilleri kullanabilmelerine imkân tan›nmaktad›r. Bu
çerçevede, derneklere iliflkin özgürlüklerin geniflletilmesi amaçlanmaktad›r.
“Üye olma hakk›”na iliflkin 16. maddede yap›lan de¤ifliklikle tüzel kiflilerin de
derneklere üye olabilece¤ine; 18. maddede yap›lan de¤ifliklikle de derneklere üye
olan tüzel kiflilerin oy hakk›n› kullanmalar›na iliflkin düzenlemeler getirilmektedir.
Bu çerçevede son Anayasa de¤ifliklikleri çerçevesinde Anayasan›n 33. maddesinde
dernek kurma özgürlü¤ünün geniflletilmesine iliflkin yap›lan düzenlemenin Dernekler
Kanununa yans›t›lmas› hedeflenmektedir.
Bildiri yay›nlanmas›na iliflkin 44. maddede, derneklerin bildiri, beyanname ve
benzeri yay›nlar› ile ilgili olarak, bunlar›n yay›nlanmas› için dernek yönetim kurulu
karar› ve üyelerinin imzalar›n›n bulunmas›n›n getirdi¤i uygulamaya iliflkin zorluklar
ve ön bildirim zorunlulu¤u kald›r›lmaktad›r. Ayr›ca, yap›lan di¤er bir de¤ifliklikle,
Anayasan›n “Düflünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti”ne iliflkin 26. maddesinde
yap›lan de¤iflikli¤e paralel olarak, “kanunla yasaklanm›fl herhangi bir dille ve yaz› ile
yaz›ld›¤›” ibaresi madde metninden ç›kar›lmaktad›r. Bu çerçevede, düflünce ve ifade
özgürlü¤ünün kapsam›n›n geniflletilmesi amaçlanmaktad›r.
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt d›fl›ndaki faaliyetlerine iliflkin 11. madde ile
yurt d›fl›nda kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetlerine iliflkin 12. madde yürürlükten kald›r›larak, bu konulara iliflkin olarak Medeni Kanunun 91 ve 92. maddelerinde de¤iflikliklere gidilmektedir. Bu çerçevede, konunun düzenlenmesi
aç›s›ndan yeknesakl›¤›n sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
DGM Kanunu
DGM Kanununun 16. maddesinin 4. f›kras› yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
De¤ifliklikle, âdi suçlarda yakalanan veya tutuklanan flah›slar›n haklar›na iliflkin
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin DGM'lerin görevine giren suçlarda
da uygulanmas› amaçlanmaktad›r. Bu çerçevede, özellikle yakalanan flahs›n gözalt›
süresinde avukat yard›m›ndan faydalanma hakk› tan›nmaks›z›n al›nan ifadelerin
yarg›lama s›ras›nda delil olarak kullan›lmas›n›n, A‹HM'nin adil yarg›lanmaya iliflkin
6. maddesinin ihlâli kararlar›na yol açmas›n›n ve A‹HM'de iflkence ve kötü muamele
konular›nda aleyhimize ihlâl kararlar›n›n verilmesinin engellenmesi amaçlanmaktad›r.
Dilekçe Kanunu
Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanunun 1, 2, 3, 4 ve 7. madde
de¤ifliklikleriyle, Türkiye'de ikamet eden yabanc›lar›n dilekçe haklar› ile ilgili
Anayasan›n 74. madde de¤iflikli¤ine paralel olarak düzenlemeler yap›lmaktad›r. Ayn›
Kanunun 8. madde de¤iflikli¤iyle de dilekçelere cevap verilmesi konusunda 7. madde
de¤iflikli¤iyle uyumlu olarak “otuz günlük” süre flart› getirilmektedir. 7. maddede
yap›lan di¤er bir de¤ifliklikle dilekçe sahiplerine “gerekçeli olarak” cevap
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verilmesi hususu hukuki güvence alt›na al›nmaktad›r. Bu çerçevede gerek
yabanc›lara iliflkin hak ve özgürlüklerin kapsam› geniflletilmekte, gerekse dilekçe
sahiplerine cevap verilmesi konusundaki esaslar hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi yönünde gelifltirilmektedir.
‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Kanunu
‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Kanununun 7. maddesi de¤iflikli¤iyle,
insan haklar› ihlâlleri ile ilgili baflvurularda azami cevap süresi “3 ay”dan “60 gün”e
indirilmektedir. Bu sayede bu tür baflvurular›n daha k›sa sürede cevapland›r›lmalar›
hukuki güvence alt›na al›nmaktad›r.
Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun
Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanunun 2.
maddesi de¤iflikli¤iyle, tüm kamu görevlilerinin iflkence ve kötü muamele
iddialar›nda idari izin prosedürü kapsam› d›fl›nda tutularak yarg›lanmalar›na imkan
sa¤layacak düzenlemeler getirilmektedir. Bu çerçevede, A‹HM'de hakk›nda iflkence
ve kötü muamele iddialar› bulunan kamu görevlilerinin idari izin prosedürü nedeniyle
yarg›lanamad›¤›na iliflkin iddialar›n engellenmesi amaçlanmaktad›r.
Medeni Kanun
Medeni Kanunun 91. madde de¤iflikli¤iyle, Türkiye'de kurulan derneklere iliflkin
Bakanlar Kurulu'ndan izin alma prosedürü madde metninden ç›kar›lmakta; Medeni
Kanunun 92. madde de¤iflikli¤iyle de yabanc› derneklerin Türkiye'deki faaliyetlerine
iliflkin olarak Bakanlar Kurulu'nda bulunan yetki, D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü
al›nmak kayd›yla ‹çiflleri Bakanl›¤›'na verilmektedir.
Ayr›ca, Medeni Kanun 92. maddesi de¤iflikli¤iyle “uluslararas› alanda iflbirli¤i
yap›lmas›nda yarar görülmesi” kriteri öne ç›kar›larak, bu konudaki di¤er k›s›tlamalar
kald›r›lmaktad›r. Her iki maddeye de derneklerin “iflbirli¤inde bulunmalar›na” iliflkin
hükümler de eklenmektedir. Bu çerçevede derneklere iliflkin özgürlükler
geniflletilmektedir.
Tüm bunlar›n yan› s›ra, Medeni Kanunun de¤iflik 92. maddesi hükmünün dernekler ve vak›flar d›fl›ndaki di¤er kâr amac› gütmeyen kurulufllar hakk›nda da uygulanmas› yönünde düzenleme de getirilerek, bu kurulufllarla ilgili özgürlükler de
geniflletilmektedir.
430 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname
430 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin c f›kras› de¤ifliklikleriyle:
1. Hükümlü veya tutuklular›n ceza infaz kurumu veya tutukevlerinden
al›nmalar›yla ilgili “on günlük” süre “dört” olarak de¤ifltirilerek son Anayasa
de¤ifliklikleri ve birinci uyum paketi de¤ifliklikleriyle uyum sa¤lanmakta,
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2. Hakimin hükümlünün veya tutuklunun ceza infaz kurumu veya tutukevinden
her al›n›fl›nda karar vermeden önce hükümlü veya tutukluyu dinlemesi
güvence alt›na al›nmakta,
3. Hükümlü veya tutuklunun ceza infaz kurumu veya tutukevinden al›nd›ktan
sonra da yasal konumunun gerektirdi¤i haklardan yararlanmas› hususu vurgulanmakta,
4. Ceza infaz kurumu veya tutukevinden ayr›l›fl ve dönüfllerinde hükümlü veya
tutuklunun sa¤l›k durumunun doktor raporu ile tespit edilece¤i düzenlenmektedir.
Tüm bu de¤iflikliklerle ola¤anüstü hal bölgelerine iliflkin gözalt› koflullar›n›n
iyilefltirilmesi amaçlanmaktad›r.
Siyasi Partiler Kanunu
1. Siyasi Partiler Kanununun 8. maddesinin 1. f›kras› de¤iflikli¤iyle, siyasi partilerin kurulmas›nda kurucu üye olabilme için aranan koflullar ile siyasi partilere üye olma koflullar› aras›nda paralellik sa¤lanmaktad›r.
2. Siyasi Partiler Kanununun 11. maddesinin 2. f›kras› b/5 bendi ile Milletvekili
Seçimi Kanununun 11. maddesinin f/3 bendi de¤ifliklikleriyle birinci uyum
paketiyle Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin ikinci f›kras›nda yap›lan
de¤iflikli¤e paralel olarak “terör eylemlerinden mahkum olanlar” ibaresi
getirilmektedir.
3. Ayr›ca, yine Siyasi Partiler Kanununun 11. maddesinin 2. f›kras› b/3 bendi
de¤iflikli¤iyle taksirli suçlar haricinde mevcut kanundaki “üç y›ll›k” alt s›n›r
“befl y›l” olarak de¤ifltirilmektedir.
4. Siyasi Partiler Kanununun 66. maddesinin ikinci f›kras› de¤iflikli¤iyle, baz›
gerçek ve tüzel kiflilerin bir siyasi partiye “yay›nlar› kulland›rmas›” yasak
kapsam›na al›nmaktad›r.
5. Siyasi Partiler Kanununun 98. maddesi de¤iflikli¤iyle, Anayasan›n 149. maddesinde yap›lan siyasi partilerin kapat›lmalar›na karar verilmesi için aranan
yeni “beflte üç oy çoklu¤u”na iliflkin de¤iflikli¤in bu maddeye yans›t›lmas›
amaçlanmaktad›r.
6. Siyasi Partiler Kanununun 100. maddesi de¤iflikli¤iyle, bir siyasi parti
hakk›nda kapat›lma davas›n›n aç›lmas› ile ilgili düzenlemeler “Anayasada
yaz›l› nedenler”e münhas›r tutulmaktad›r.
7 Siyasi Partiler Kanununun 102. maddesi de¤ifliklikleriyle “parti kapatma”
hususu madde kapsam›ndan ç›kar›lmakta ve Yarg›tay Cumhuriyet Savc›s›n›n
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istemlerine karfl› siyasi partiye yarg›sal baflvuru hakk›n›n tan›nmas› hedeflenmektedir.
8. Siyasi Partiler Kanununun 104. maddesinde Anayasan›n 69. maddesi
de¤iflikli¤ine paralel olarak, siyasi partilerin kapat›lmas› flekilleri yeniden
düzenlenmekte ve “kapatma” yapt›r›m› yerine ilgili siyasi partinin “Devlet
yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas›” yapt›r›m› getirilmektedir.
9. Siyasi Partiler Kanununun 111. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle, 104. madde
de¤iflikli¤ine paralel olarak, 104. maddeye göre verilen ihtar karar›n›n
gere¤ini yerine getirmeyerek partiyi Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rakanlar hakk›nda ve Devlet yard›m›ndan faydalanmayan
siyasi partilerin sorumlular› hakk›nda hapis cezas› düzenlenmektedir.
Türk Ceza Kanunu
Bu ba¤lamda, Türk Ceza Kanununun 245. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle de
iflkence ve kötü muamele suçlar›nda verilen cezalar›n para cezas›na veya tedbirlerden
herhangi birine çevrilemeyece¤i ve ertelenemeyece¤i düzenlenmektedir. Böylece bu
suçlar› iflleme aç›s›ndan cayd›r›c›l›k unsurunun getirilmesi hedeflenmektedir.
Vak›flar Kanunu
Vak›flar Kanununun 1. maddesi de¤iflikli¤iyle Üçüncü Uyum Paketi
çerçevesinde cemaat vak›flar›n›n tafl›nmaz mal edinmelerine iliflkin olarak getirilen
Bakanlar Kurulu flart› kald›r›lmakta ve bu konuda “Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün
izni” flart› getirilmektedir. Bu sayede cemaat vak›flar›n›n tafl›nmaz mal edinmelerine
iliflkin prosedür kolaylaflt›r›lmaktad›r. Konuyla ilgili usul ve esaslar›n bir yönetmelik
taraf›ndan düzenlenece¤i de belirtilmektedir.
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E. BEfi‹NC‹ UYUM PAKET‹
Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
Yarg›laman›n iadesi konusuna iliflkin olarak;
Beflinci Uyum Paketiyle, Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununda A‹HM kararlar› ›fl›¤›nda yarg›laman›n iadesine imkân
veren düzenlemelerle ilgili olarak afla¤›daki de¤iflikliklere gidilmektedir:
1. ‹lgili hükümler, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte A‹HM taraf›ndan verilmifl olup kesinleflmifl kararlar ve bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
sonra A‹HM'ye yap›lan baflvurular için üzerine verilecek kararlar hakk›nda
söz konusu olabilecektir.
2. Kesinleflmifl kararlar aç›s›ndan Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren;
yeni baflvurular aç›s›ndan ise karar›n kesinleflti¤i tarihten itibaren 1 y›l içinde
yarg›laman›n iadesi talebinde bulunmak gerekmektedir.
Bu kapsamda, A‹HM kararlar› ›fl›¤›nda yarg›laman›n iadesine gidebilme
konusunda 9 A¤ustos 2002 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
Üçüncü Uyum Paketinde yer alan hükümlere k›yasla flu de¤ifliklikler dikkati çekmektedir:
1. “‹hlâlin...tazminatla giderilmeyecek sonuçlar do¤urdu¤unun anlafl›lmas›”
flart› maddelerin kapsam›ndan ç›kart›lmakta, süresi içinde baflvuruda bulunmak kayd›yla A‹HM taraf›ndan ihlâl karar› verilen her durumda yarg›laman›n
iadesine baflvurma söz konusu olabilmektedir.
2. Yarg›laman›n iadesine iliflkin hükümlerin, Kanunun yürürlü¤e girmesiyle
ifllerlik kazanaca¤›na ve kesinleflmifl kararlar ile yeni baflvurular aç›s›ndan
hemen uygulanaca¤›na iliflkin de¤ifliklikler yap›lmaktad›r.
3. Yarg›laman›n iadesine iliflkin talebin incelenmesi konusundaki Yarg›tay
de¤erlendirilmesi madde kapsam›ndan ç›kar›lmakta ve talebin do¤rudan ilgili
karar› veren ilk derece mahkemesine yap›lmas› esas› getirilmektedir.
Bu çerçevede A‹HM kararlar› ›fl›¤›nda yarg›laman›n iadesine gidebilme
konusundaki hakk›n kapsam› geniflletilmekte, kanunun yürürlü¤e girmesiyle ilgili
hükümlerin uygulanmas› imkân dahiline sokulmakta ve yarg›laman›n iadesine iliflkin
prosedür kolaylaflt›r›lmaktad›r.
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Dernekler Kanunu
1. Dernekler Kanununun 82. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle, Kanunun
afla¤›daki maddelerine ayk›r› davran›lmas› durumunda mevcut düzenlemeler
çerçevesinde söz konusu olan “hapis cezas›”n›n yerini “para cezas›” almaktad›r:
2. 43. maddede yer alan yabanc› dernek ve kurulufllarla iliflkilerde izin al›nmamas›,
3. 45. madde kapsam›nda derneklerin denetlenmesiyle ilgili zorunluluklara
uymama,
4. 64. maddede yer alan derneklere intikal eden tafl›nmazlara iliflkin bildirimin
yap›lmamas› veya ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan dernek ihtiyac›ndan fazla
oldu¤u tespit edilen tafl›nmazlarla ilgili olarak Bakanl›kça belirtilen sürede
tafl›nmaz mallar›n› paraya çevirmeme.
Bu çerçevede yap›lan de¤ifliklikle, hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n yerini para cezas›
almakta ve bu sayede derneklere iliflkin özgürlükler geniflletilmektedir.
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F. ALTINCI UYUM PAKET‹
4771 Say›l› Kanun Madde 1/F›kra A
Bu Kanunda yap›lan de¤ifliklikle, ölüm cezas›n›n savafl ve yak›n savafl tehdidi
halleri d›fl›nda Türk mevzuat›ndan ç›kar›lmas› amac›yla, Gelibolu Yar›madas› Tarihi
Milli Park› Kanununda yer alan ölüm cezalar› müebbet a¤›r hapis cezas›na
dönüfltürülmektedir.
18.11.1992 Tarihli ve 3842 say›l› Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Devlet
Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun
Baz› Maddelerinde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Madde 31/F›kra 1
Yap›lan de¤ifliklikle, yakalanan ve tutuklanan flah›slar›n haklar›na iliflkin Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev
alan›na giren suçlarda da uygulanabilmesi sa¤lanmaktad›r.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun
Bu Kanunda yap›lan de¤ifliklikle, dördüncü uyum paketiyle 16. maddenin
dördüncü f›kras›n›n yürürlükten kald›r›lmas›na paralel olarak, müdafii ile görüflme
konusundaki Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin Devlet Güvenlik
Mahkemeleri’nde uygulanmas› yönündeki de¤ifliklik madde bafll›¤›na yans›t›lmaktad›r.
‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu
A‹HM Kararlar› ›fl›¤›nda yarg›laman›n iadesine iliflkin olarak;
‹dari Yarg›lama Usulü Kanununda yap›lan de¤ifliklikle, hukuk ve ceza davalar›
aç›s›ndan mümkün olan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar› ›fl›¤›nda
yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurman›n idari davalar aç›s›ndan da olanakl› k›l›nmas›
sözkonusudur.
‹mar Kanunu
Bu Kanunda yap›lan de¤ifliklikle, farkl› din ve inançlara sahip bireylerin ibadet
yerlerine iliflkin özgürlükleri geniflletilmektedir.
Nüfus Kanunu
Bu Kanunda yap›lan de¤ifliklikle, isim koyma konusundaki kriterler daralt›larak,
farkl› kültürlere ve örf-adetlere sahip bireylerin özel hayatlar›na ve aile hayatlar›na
iliflkin özgürlükler korunmaktad›r.
Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun
Bu Kanundaki de¤iflikliklerle;
1. Türk vatandafllar›nca günlük yaflamda geleneksel olarak kullan›lan farkl› dil ve
lehçelerde yay›n yap›lmas› imkân›n›n, hem kamu hem de özel radyo ve televizyon kurulufllar› vas›tas›yla sa¤lanmas› yasal güvenceye kavuflturulmaktad›r.
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2.

Seçim dönemlerindeki yay›n yasa¤›n›n süresi daralt›lmaktad›r.

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu
Bu Kanunda yap›lan de¤iflikliklerle;
1.

Denetim konusundaki s›n›rlama sebepleri azalt›lmaktad›r.

2. Denetleme Kurulunun oluflumundan Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli¤i ç›kart›lmaktad›r.
3.

Yetkili merciin karar› bak›m›ndan hakim güvencesi getirilmektedir.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun
Düflünce ve ifade özgürlü¤ü ba¤lam›nda;
Bu Kanunda yap›lan de¤ifliklikle Yüksek Seçim Kurulu'nun özel radyo ve televizyon kurulufllar›na yönelik yapt›r›m yetkisi daha hafif ve kademeli olarak de¤ifltirilmektedir.
Terörle Mücadele Kanunu
Bu Kanunda yap›lan de¤iflikliklerle;
1. Terörle Mücadele Kanununun terör tan›m›yla ilgili 1. maddesinde terör suçunun oluflmas›nda fliddet ve cebir flart› getirilmektedir. Ayr›ca, maddede
yap›lan di¤er bir de¤ifliklikle, sadece “suç teflkil eden eylemler” in maddede
tan›mlanan terör suçunu oluflturaca¤› hükme ba¤lanmaktad›r.
2. Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün geniflletilmesi ba¤lam›nda Terörle Mücadele
Kanununun 8. maddesi yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
Türk Ceza Kanunu
Bu Kanunda yap›lan de¤iflikliklerle,
1. “Namus için çocuk öldürme” suçunun failine verilen cezalar a¤›rlaflt›r›lmaktad›r.
2. “Töre cinayetleri” olarak bilinen durumlarda fiilin cezas›nda indirim
yap›lmas›n› içeren madde yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
Vak›flar Kanunu
Bu Kanunda yap›lan de¤ifliklikle, cemaat vak›flar›n›n tasarruflar› alt›nda bulundu¤u belirlenen tafl›nmaz mallar›n vak›f ad›na tescili için yap›lacak baflvurular
bak›m›ndan öngörülen “alt› ayl›k” süre “on sekiz ay”a ç›kar›lmaktad›r.
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G. YED‹NC‹ UYUM PAKET‹
7. Uyum Paketi ile Kopenhag Siyasi Kriterleri çerçevesinde kaydedilen
geliflmeler afla¤›da belirtilmektedir.
Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanunu
Sivillerin askeri mahkemelerde yarg›lanmas› konusunda;
Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanununun 11. maddesinde
yap›lan de¤ifliklikle, Askeri Ceza Kanununun 58. maddesinde belirtilen Türk Ceza
Kanunun askerleri isyan ve itaatsizli¤e teflvik ile halk› askerlikten so¤utmak ve milli
mukavemeti k›rma gibi fiillerle ilgili 153., 155. ve 161. maddeleriyle düzenlenmifl
suçlar›n bar›fl zaman›nda siviller taraf›ndan ifllenmesi halinde bu suçlara iliflkin
davalar›n, askeri mahkemelerde görülmeyece¤i düzenlenmektedir. Bu sayede, askeri
mahkemelerin sivil flah›slara iliflkin yetki alan›n›n daralt›lmas› amaçlanmaktad›r.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
‹flkencenin önlenmesi ba¤lam›nda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen
bir madde ile de (Ek Madde 7), iflkence ve kötü muamele suçlar›na iliflkin soruflturma
ve kovuflturmalar›n acele ifllerden say›laca¤›, öncelik ve ivedilikle ele al›naca¤›, bu
suçlarla ilgili davalarda zorunluluk olmad›kça duruflmalara otuz günden fazla ara verilemeyece¤i, adli tatilde de bu davalar›n görülece¤i düzenlenmektedir. Bu sayede bu
suçlara iliflkin soruflturma ve kovuflturmalar ile yarg›laman›n h›zla
sonuçland›r›lmas›n›n sa¤lanmas› hedeflenmektedir.
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanunu
Çocuk haklar› ba¤lam›nda;
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanunun 6. maddesinde yap›lan de¤iflikliklerle, çocuk haklar›n›n gelifltirilmesine
yönelik olarak, Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na ‹liflkin Sözleflme hükümleri
do¤rultusunda 18 yafl›n› bitirmemifl olan herkesin “çocuk” say›lmas› ve çocuk
mahkemelerinin görev alan›yla ilgili istisnalar›n kald›r›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Dernekler Kanunu
Dernek kurma ile ilgili özgürlüklerin geniflletilmesi ba¤lam›nda, Dernekler
Kanununun 1 ve 4. maddelerinde tüzel kiflilerin de dernek kurabileceklerine iliflkin
olarak aç›k hüküm getirilmektedir. Ayn› Kanunun 8 ve 31. maddelerinde de bu
düzenlemelere paralel olarak usul de¤ifliklikleri gerçeklefltirilmektedir. Ayr›ca, 4.
madde de¤iflikli¤iyle, dernek kurma ile ilgili olarak mevcut s›n›rlamalar daralt›lmaktad›r.
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Bu ba¤lamda, Türk Ceza Kanununun 312. maddesinde düzenlenen suçtan mahkum
olanlar için sözkonusu olan belli süreli dernek kurma yasa¤› da ortadan kald›r›lmaktad›r.
Derneklere üye olma ile ilgili özgürlüklerin geniflletilmesi çerçevesinde,
Dernekler Kanununun 16. maddesi de¤iflikli¤iyle, derneklere üye olamayacaklar›n
kapsam› daralt›lmaktad›r. Bu çerçevede, Türk Ceza Kanununun 312. maddesinden
dolay› mahkum olanlara iliflkin derneklere üye olma konusundaki belli süreli yasak
kalkmaktad›r. Ayr›ca, Dernekler Kanunu'nun 38. maddesi de¤iflikli¤iyle de, yüksekö¤retim kurumlar›nda kay›tl› ö¤rencilerin ö¤renci dernekleri kurma konusundaki
özgürlükleri geniflletilmektedir.
Dernekler Kanununun 10. maddesi de¤iflikli¤iyle, birden çok ilde faaliyette bulunacak derneklerin kurulufl bildirisi ve eklerinin do¤rulu¤u ile tüzüklerinin ‹çiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan incelenmesinin azami süresi “doksan” günden “altm›fl” güne
indirilerek, prosedürün h›zland›r›lmas› amaçlanmaktad›r.
Derneklere iliflkin özgürlüklerin geniflletilmesi ba¤lam›nda, Dernekler
Kanununun 31. maddesi de¤iflikli¤iyle, tüm derneklere il, merkez ilçe, ilçe ve
köylerde birden fazla flube açabilme imkân› getirilmekte ve flube kurucular›n›n
flubenin aç›laca¤› yerde en az alt› aydan beri ikamet etme zorunluluklar› ortadan
kald›r›lmaktad›r.
Medeni Kanun
Derneklerle ilgili özgürlüklerin geniflletilmesi çerçevesinde, Medeni Kanunun
56, 64 ve 82. maddelerinde yap›lan de¤iflikliklerle, tüzel kiflilerin de dernek kurabilecekleri aç›kça düzenlenmekte ve bu düzenlemeye paralel olarak usul de¤ifliklikleri
gerçeklefltirilmektedir. Bu ba¤lamda ayn› Kanunun 66. madde de¤iflikli¤iyle de,
derne¤e üye olan bir kiflinin dernekten ç›kmak istemesi durumunda “alt› ay önceden”
bu talebini bildirim flart› ortadan kald›r›lmaktad›r. Ayr›ca, Dernekler Kanununun 31.
maddesinde flube kurucular›n›n flubenin aç›laca¤› yerde en az alt› aydan beri ikamet
etme zorunluluklar›n›n ortadan kald›r›lmas›na paralel olarak, ayn› hükmü içeren
Medeni Kanunun 94. maddesinin ikinci f›kras› da yürürlükten kald›r›lmaktad›r.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i
Kanunu
Yürütmenin ‹fllevselli¤i ba¤lam›nda;
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i
Kanununun 4 maddesi de¤ifltirilerek, Kurulun görev alan› yeniden tan›mlanmaktad›r.
An›lan Kanunun MGK Genel Sekreterli¤inin görev ve yetkilerine iliflkin 9. ve 14.
maddelerinin kald›r›lmas› ve 13. maddesinin de¤ifltirilmesi suretiyle, Genel
Sekreterli¤in ifllevleri de dan›flma organ› niteli¤inde bulunan Kurulun sekreterya
hizmetlerine uygun hale getirilmektedir.
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Ayn› Kanunun 5. maddesi de¤iflikli¤iyle, yürütmenin ifllevselli¤inin sa¤lanmas›
amac›yla Kurulun “ayda bir” toplanma yerine “iki ayda bir” toplanaca¤› hükme
ba¤lanmaktad›r. Ayn› amaçla, Cumhurbaflkan› veya Baflbakan›n talebi ile de Kurulun
toplanabilmesi imkan› getirilmektedir.
Yine ayn› Kanunun 15. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle de MGK Genel
Sekreterinin atanmas› usulü yeniden düzenlenmekte ve Genel Sekreterlik
Kurumu’nun bu Kanunda de¤ifltirilen niteli¤ine uygun olarak, Genel Sekreterlik
makam›na ataman›n do¤rudan Baflbakan›n teklifi ve Cumhurbaflkan›n›n onay› ile
yap›lmas› usulü getirilmektedir. Genelkurmay Baflkan›n›n olumlu görüflünün
al›nmas› uygulamas› ise ataman›n Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar› aras›ndan
yap›lmas› durumu için öngörülmektedir.
Ayr›ca, “Bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar› ile özel hukuk tüzel kiflileri
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i'ne gerekli olan aç›k ve her derecede gizli
bilgi ve belgeleri sürekli veya istenildi¤inde vermek zorundad›rlar” fleklindeki 19.
madde hükmü yürürlükten kald›r›lmaktad›r. Bu sayede, özel hukuk tüzel kiflileri
aç›s›ndan Anayasa'n›n 20. maddesinde öngörülen özel hayat›n gizlili¤i ve 22. maddesinde düzenlenen haberleflme hürriyetinin gereklerine uyum sa¤lanmakta ve
Bakanl›klar ile kamu kurum ve kurulufllar› aç›s›ndan da, MGK Genel Sekreterli¤inin
görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesine paralel olarak, yürütmenin
ifllevselli¤inin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Kanuna eklenen Geçici Madde 4 ile, Yedinci Uyum Paketi’nin yay›m› tarihinden
itibaren üç ay içinde MGK Genel Sekreterli¤ine iliflkin esas ve usulleri düzenleyen
yeni bir yönetmelik ç›kar›lmas› hükme ba¤lanmaktad›r.
Say›fltay Kanunu
Kamu harcamalar›n›n fleffafl›¤›na iliflkin olarak;
Kamu harcamalar›nda fleffafl›¤›n sa¤lanmas›na yönelik olarak, Say›fltay
Kanunu’na eklenen madde ile Say›fltay denetimine tabi olup olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin talebi üzerine kamu kaynak ve
imkanlar›ndan yararlanan her türlü kurum, kurulufl, fon, iflletme, flirket, kooperatif,
birlik, vak›f ve dernekler ile benzeri teflekküller de dahil olmak üzere, kamu kaynaklar›n›n kullan›m›yla ilgili her alanda hesap ve ifllemlerin Say›fltay taraf›ndan
denetlenmesine iliflkin esaslar düzenlenmektedir. Silahl› Kuvvetlerin elinde bulunan
Devlet mallar›n›n denetlenmesi ile ilgili esas ve usullerin de Bakanlar Kurulu
taraf›ndan kabul edilecek bir yönetmelikle düzenlenece¤i hükme ba¤lanmakta ve
Cumhurbaflkanl›¤› madde kapsam› d›fl›nda tutulmaktad›r.
Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu
Toplant› ve Gösteri Yürüyüfllerine iliflkin haklar›n geniflletilmesi ba¤lam›nda,
Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanununun 15 ve 16. madde de¤ifliklikleriyle, ayn›
günde bir il s›n›r› içinde veya bir bölge valili¤ine ba¤l› illerde birden
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fazla toplant› yap›lmak istenmesi halinde, toplant›lar›n bir k›sm›n› erteleme konusundaki azami süre “otuz” günden “on” güne indirilmektedir.
Ayn› Kanunun 17. maddesi de¤iflikli¤iyle, belli sebeplerle toplant› yasaklama
sadece “suç ifllenece¤ine dair aç›k ve yak›n tehlike mevcut olmas›” durumuyla
s›n›rlanmakta ve bu konudaki erteleme konusundaki azami süre de “iki ay”dan “bir
ay”a indirilmektedir.Yine ayn› Kanunun 19. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle,
valilerin belli sebeplerle il veya ilçelerde bütün toplant›lar›n yasaklama konusundaki
yetkileri “suç ifllenece¤ine dair aç›k ve yak›n tehlike mevcut olmas›” durumuyla
s›n›rlanmaktad›r. Ayr›ca maddede yap›lan di¤er de¤iflikliklerle, erteleme ve yasaklama konusundaki azami süre de “üç ay”dan “bir ay”a indirilmektedir.
Türk Ceza Kanunu
Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün geniflletilmesi ba¤lam›nda;
Türk Ceza Kanunu madde 159'da yap›lan ilk de¤ifliklikle “Türklü¤ü,
Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisini, Hükümetin manevi flahsiyetini, Bakanl›klar›,
Devletin askeri veya emniyet muhafaza kuvvetlerini veya adliyenin manevi flahsiyetini alenen tahkir ve tezyif” suçunu iflleyenlere verilecek hapis cezas›n›n alt s›n›r› “bir
seneden” “alt› aya” indirilmektedir. Maddede yap›lan ikinci bir de¤ifliklikle de,
maddede tan›mlanan eylemlerin, sadece elefltirmek amac›yla yap›lan düflünce aç›klamalar›n› içermesi halinde cezay› gerektirmemesi güvence alt›na al›nmaktad›r.
Türk Ceza Kanunu 426 ve 427. maddelerde gerçeklefltirilen de¤iflikliklerle,
“halk›n ar ve haya duygular›n› inciten veya cinsi arzular› tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka ayk›r›” nitelikteki “bas›l› veya bas›l› olmayan eser”lerle ilgili
suçlar›n oluflumunda bilim ve sanat eserleri ile edebi de¤ere sahip olan eserler kapsam d›fl›na al›nmaktad›r. Ayr›ca, suçlara iliflkin olarak düzenlenen cezalardan biri
olan ilgili evrak›n veya eflyan›n “imha”s› hususu da madde metninden
ç›kar›lmaktad›r.
Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesi de¤iflikli¤iyle, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi'nin bu alanda arad›¤› kriterlerin karfl›lanmas› amac›yla “fliddete baflvurmaya teflvik” unsuru madde metnine dahil edilmektedir.
Kifli hürriyeti ve güvenli¤inin gelifltirilmesi çerçevesinde;
Türk Ceza Kanunu madde 169'da yap›lan de¤ifliklikle, çete ve suç topluluklar›na
yard›mla ilgili olarak, kifli hürriyetinin ve güvenli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan suça
iliflkin soyut kriterler ve mu¤lak ifadeler madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname
Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname Ek Madde 3'te yap›lan de¤ifliklikle, vak›flar›n yurtd›fl›
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faaliyetlerine iliflkin izin prosedürü kolaylaflt›r›lmakta, konuyla ilgili olarak Bakanlar
Kurulu yerine, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n izni esas› getirilmektedir.
Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve
Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda Kanun
Kültürel Haklar ve Özgürlükler ba¤lam›nda;
Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve
Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda Kanunun 2. maddesi de¤iflikli¤iyle, Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin
ö¤renilmesine yönelik olarak, ayr› bir bina tesis edilmeksizin, mevcut kurslarda
ö¤renimine imkan sa¤lamak amaçlanmaktad›r. Maddede yap›lan di¤er bir de¤ifliklikle, yürütmenin ifllevselli¤inin sa¤lanmas›na yönelik olarak, Türkiye'de e¤itimi ve
ö¤retimi yap›lacak yabanc› dillerin tespitinde Milli Güvenlik Kurulunun görüflünün
al›nmas›na iliflkin hüküm madde metninden ç›kar›lmaktad›r.
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H. SEK‹Z‹NC‹ UYUM PAKET‹
Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas› ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin
Kanun 14 Temmuz 2004 tarihinde TBMM taraf›ndan kabul edilmifltir.
Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas›
Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas› ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin
Kanunun 1. maddesi çerçevesinde,
- 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu,
- 23.5.1928 tarihli ve 1322 say›l› Kanunlar›n ve Nizamnamelerin Sureti Neflir ve
‹lan› ve Meriyet Tarihi Hakk›nda Kanun,
- 4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu,
- 31.8.1956 tarihli ve 6831 say›l› Orman Kanunu,
- 13.7.1965 tarihli ve 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanun,
- 8.9.1971 tarihli ve 1481 say›l› Asayifle Müessir Baz› Fiillerin Önlenmesi
Hakk›nda Kanun,
- 7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve
Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun,
- 4.2.1983 tarihli ve 2797 say›l› Yarg›tay Kanunu,
- 12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu,
- 17.2.2000 tarihli ve 4533 say›l› Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park› Kanunu,
- 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na
‹liflkin Kanun,
- 30.5.1283 tarihli Demiryollar›n›n Usulü Zab›tas›na Dair Nizamnamenin
ölüm cezas›na at›f yap›lan bütün maddelerinde ölüm cezas› ibaresi madde
metinlerinden ç›kar›lm›fl ve yerine a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas› getirilmifltir.
Sivil- Asker ‹liflkileri ve Yürütmenin ‹fllevselli¤i
Yüksekö¤retim Kanununda yap›lan de¤ifliklikle, Yüksekö¤retim Kurulu’na
Genelkurmay Baflkanl›¤›nca bir üye seçilmesine iliflkin hüküm yürürlükten
kald›r›lm›flt›r. Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunda
yap›lan de¤ifliklikle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeli¤ine MGK Genel
Sekreterli¤ince aday gösterilmesine dair hüküm yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Telsiz
Kanununda yap›lan de¤ifliklikle, MGK Genel Sekreteri Haberleflme Yüksek Kurulu
üyeli¤inden ç›kar›lm›flt›r. Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma Kanununda yap›lan
de¤ifliklikle yetkili kurula MGK taraf›ndan bir üye seçilmesine dair hüküm yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Dernek Kurma Özgürlü¤ü
Avukatl›k Kanunu Madde 65/2'nin yürürlükten kald›r›lmas› ve Ek Madde 3/2'nin
de¤ifltirilmesiyle avukatlar›n barolardaki seçme ve seçilme haklar›n›n önündeki baz›
k›s›tlamalar kald›r›lm›flt›r.
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IV. AB UYUM YASA PAKETLER‹YLE DE⁄‹fiT‹R‹LEN
KANUN MADDELER‹
KONU BAfiLIKLARINA GÖRE

A‹HM Kararlar›n›n Uygulanmas›
• Damga Vergisi Kanunu Ek Madde 1
AIHM Kararlar›n›n Uygulanmas› -Yarg›laman›n ‹adesi
• Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Madde 1/a
• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
• Madde 107,108, 316, 327, 335, Ek Madde 7
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde 445, 445/a, 447, 448
• ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu Madde 53, Geçici Madde 5
Medeni ve Siyasi Haklar - Bar›flç›l Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Hakk›
• Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 9, 15,16,17,18,19,21
Medeni ve Siyasi Haklar - Dernek Kurma Özgürlü¤ü
•
•
•
•

Avukatl›k Kanunu Madde 65 ve Ek 3. madde
Dernekler Kanunu
Madde 4,5,6,7,11,12,15,16,18, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 62, 73, 82
Türk Medeni Kanunu Madde 56, 64, 66, 82, 91, 92, 94

Medeni ve Siyasi Haklar - Sendikal Haklar
• Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde
Medeni ve Siyasi Haklar - Siyasi Partiler
• Mahalli ‹dareler ve Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi
Hakk›nda Kanun Madde 8
• Milletvekili Seçimi Kanunu Madde 7,11, 39
• Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun
Madde 55/a ve 149/a
• Siyasi Partiler Kanunu Madde 8, 11, 66, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 111
Medeni ve Siyasi Haklar - Düflünce ve ‹fade Özgürlü¤ü
• Bas›n Kanunu Madde 5, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 34, Ek Madde 1,
Ek Madde 2, Ek Madde 3
• Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu Madde 3, 6, 9
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• Terörle Mücadele Kanunu Madde 1, 7, 8, Geçici Madde 10
• Türk Ceza Kanunu Madde 159, 312, 426, 427, 453, 462
Medeni ve Siyasi Haklar - ‹badet ve Din Özgürlü¤ü
• ‹mar Kanunu Madde Ek Madde 2
• Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda KHK
Ek Madde 3
Medeni ve Siyasi Haklar - ‹flkenceyle Mücadele
• Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde 107, 128, 316, 327, 335
• Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun Baz› Maddelerinde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Madde 31
• Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 16
• Devlet Memurlar› Kanunu Madde 13
• Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanun Madde 1, 2, 3, 4, 7, 8
• ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Kanunu Madde 7
• Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun
Madde 2
• Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ve Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince
Al›nacak ‹lave Tedbirler Hakk›nda KHK Madde 3/c
• Türk Ceza Kanunu Madde 245
Medeni ve Siyasi Haklar - Kifli Hürriyetleri ve Güvenli¤i
• Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Madde 8, 9, 11,12,13, Ek Madde 1
Medeni ve Siyasi Haklar - Yaflam Hakk›
• Asayifle Müessir Baz› Fiillerin Önlenmesi Hakk›nda Kanun Madde 1
• Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanun Madde 1, 2, 19, Ek 2, Geçici 11, Geçici 12,
• Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde 110, 283, 305, 421
• Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 12
• Demiryollar›n›n Usulü Zab›tas›na Dair Nizamname Madde 1 ve 2
• Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park› Kanunu Madde 6
• Kanunlar›n ve Nizamnamelerin Sureti Neflir ve ‹lan› ve Meriyet Tarihi
Hakk›nda Kanun Madde 1
• Orman Kanunu Madde 110
• Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ve Orman
Kanununun idam cezas›n›n kald›r›lmas› ile ilgili maddeleri
Türk Ceza Kanunu Madde 11, 12, 13, 17, 43, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 62,
64, 65, 66, 70, 73, 82, 102, 112, 118, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 136, 137, 146,
147, 149, 156, 285, 286, 296, 301, 302, 303, 305, 407, 450, 451, 453, 462, 463
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• Terörle Mücadele Kanunu Madde 17
• Yarg›tay Kanunu Madde 14
• 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun Madde 1
ve Geçici Madde 1
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar - Çocuk Haklar›
• Adli Sicil Kanunu Madde 5, 8, 9
• Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanun Madde 34
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar - Kültürel Haklar
• Nüfus Kanunu Madde 16
• Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun
Madde 4, 15, 26, 32, Geçici Madde 10
• Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu Madde 1,2
Sivil-Asker ‹liflkileri ve Yürütmenin ‹fllevselli¤i
• Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanunu Madde 11
• Bakanl›klar ve Ba¤l› Kurulufllarda Atama Usulüne ‹liflkin Kanunun 1 say›l›
Cetveli
• ‹l ‹daresi Kanunu Madde 29
• Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Madde 9
• Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma Kanunu Madde 2
• Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterli¤i Kanunu
Madde 4, 5, 9, 13,15,19, Geçici Madde 4
• Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun Madde 6
• Say›fltay Kanunu Ek Madde 12
• Telsiz Kanunu Madde 6
• Yüksekö¤retim Kanunu Madde 6
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Maddenin ilk hali

Ek Madde 1 - Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Kararlar›na dayan›larak
yap›lacak ödemeleri ile dosthane çözüm ba¤lam›nda yap›lacak
ödemelere iliflkin olarak düzenlenecek ka¤›tlar damga vergisinden
istisnad›r.

Maddenin son hali

Geçici Madde 2
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Beflinci uyum paketi

GEÇ‹C‹ MADDE 2. - Bu Kanunun 6 ve 7. maddeleri, bu maddelerin
yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne
yap›lan baflvurular üzerine verilecek kararlar hakk›nda uygulan›r.

Beflinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

A‹HM KARARLARININ UYGULANMASI - YARGILAMANIN ‹ADES‹
3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun

Dördüncü uyum paketi
Ek Madde 1 eklenmifltir.

Kaydedilen De¤ifliklik

A‹HM KARARLARININ UYGULANMASI
1.7.1964 tarihli ve 488 say›l› Damga Vergisi Kanunu

V. AB UYUM YASA PAKETLER‹ ‹LE DE⁄‹fiT‹R‹LEN KANUN MADDELER‹N‹N
ÖNCEK‹ VE SON HALLER‹
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Beflinci uyum paketiyle,
Madde 327'ye alt›nc›
bent eklenmifltir.

Üçüncü ve beflinci
uyum paketi

Madde 327 - Kat'ileflen bir hükümle neticelenmifl olan bir dava afla¤›da
yaz›l› hallerde mahkümun lehine olarak muhakemenin iadesi yolu ile
tekrar görülür:
1 - Duruflmada ihticaç olunan ve hükme tesir eden bir vesikan›n
sahteli¤i tebeyyün ederse.
2 - Yemin verilerek dinlenmifl olan bir flahit veya ehlihibrenin hükme
müessir olacak surette mahküm aleyhine kast veya ihmal ile hakikat
hilaf›nda flahitlikte bulundu¤u veya rey verdi¤i anlafl›l›rsa.
3 - Bizzat mahküm taraf›ndan sebebiyet verilmifl olan kusur müstesna olmak üzere hükme ifltirak etmifl olan hakimlerden biri aleyhine
ceza tatbikat›n› ve kanuni bir ceza ile mahkümiyeti istilzam edecek
mahiyette olarak vazifelerini ifada kusur etmiflse.
4 - Ceza hükmü, hukuk mahkemesinin bir hükmüne müstenid olup da
bu hüküm kat`ileflmifl olan di¤er bir hüküm ile bozulmufl ise.
5 - Yeni vak›alar veya yeni deliller dermeyan edilip de bunlar yaln›z
bafl›na veya evvelce irad edilen delillerle birlikte nazara al›nd›klar›
takdirde maznunun beraetini veya daha hafif bir cezay› havi kanun hükmünün tatbiki ile mahküm olmas›n› istilzam edebilecek mahiyette olursa. fiu kadar ki kabahat hükümleri hakk›nda ancak evvelce mahküm
taraf›ndan ö¤renilmemifl olan veya kendi kusuru ile olmayarak evvelce
irad edilmemifl bulunan vak›alar veya deliller dermeyan olunabilir.

Madde 327 - Kat'ileflen bir hükümle neticelenmifl olan bir dava
afla¤›da yaz›l› hallerde mahkümun lehine olarak muhakemenin iadesi yolu ile tekrar görülür:

6 - Ceza hükmünün, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya
Dair Sözleflmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤inin,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin kesinleflmifl karar›yla tespit

Mahkümun lehine muhakemenin iadesi sebepleri :

Mahkümun lehine muhakemenin iadesi sebepleri :

1 - Duruflmada ihticaç olunan ve hükme tesir eden bir vesikan›n
sahteli¤i tebeyyün ederse.
2 - Yemin verilerek dinlenmifl olan bir flahit veya ehlihibrenin hükme
müessir olacak surette mahküm aleyhine kast veya ihmal ile hakikat
hilaf›nda flahitlikte bulundu¤u veya rey verdi¤i anlafl›l›rsa.
3 - Bizzat mahküm taraf›ndan sebebiyet verilmifl olan kusur müstesna olmak üzere hükme ifltirak etmifl olan hakimlerden biri aleyhine
ceza tatbikat›n› ve kanuni bir ceza ile mahkümiyeti istilzam edecek
mahiyette olarak vazifelerini ifada kusur etmiflse.
4 - Ceza hükmü, hukuk mahkemesinin bir hükmüne müstenid olup
da bu hüküm kat'ileflmifl olan di¤er bir hüküm ile bozulmufl ise.
5 - Yeni vak›alar veya yeni deliller dermeyan edilip de bunlar yaln›z
bafl›na veya evvelce irad edilen delillerle birlikte nazara al›nd›klar›
takdirde maznunun beraetini veya daha hafif bir cezay› havi kanun
hükmünün tatbiki ile mahküm olmas›n› istilzam edebilecek
mahiyette olursa. fiu kadar ki kabahat hükümleri hakk›nda ancak
evvelce mahküm taraf›ndan ö¤renilmemifl olan veya kendi kusuru
ile olmayarak evvelce irad edilmemifl bulunan vak›alar veya deliller
dermeyan olunabilir.

Muhakemenin iadesi ve yaz›l› emir

Muhakemenin iadesi ve yaz›l› emir

4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
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Madde 335'e üçüncü
uyum paketiyle bir f›kra
eklenmifl, eklenen f›kra
beflinci uyum paketiyle
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Üçüncü ve beflinci
uyum paketi

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 335. maddesine son f›kra
olarak afla¤›daki hüküm eklenmifltir.
327/a maddesi hükümleri sakl›d›r.

Muhakemenin iadesi talebinin kabule flayan olup olmad›¤›na dair olan
karar duruflma yap›lmaks›z›n verilir.

Madde 335 - Muhakemenin iadesi talebiyle hükmüne itiraz olunan
mahkeme bu talebin kabule flayan olup olmad›¤›na karar verir. Temyizi
dava üzerine Temyiz Mahkemesince verilmifl olan bir hükmün mevzuunu teflkil eden davan›n muhakemesinin iadesi talep olunupta gösterilen sebepler 327 veya 330. maddelerin üçüncü numaralar›nda yaz›l›
sebeplerden baflkalar› ise muhakemenin iadesi talebine karar vermek
salahiyeti evvelce hükmü temyiz edilmifl bulunan mahkemeye aittir.

Madde 335 - Muhakemenin iadesi talebiyle hükmüne itiraz olunan
mahkeme bu talebin kabule flayan olup olmad›¤›na karar verir.
Temyizi dava üzerine Temyiz Mahkemesince verilmifl olan bir hükmün mevzuunu teflkil eden davan›n muhakemesinin iadesi talep
olunupta gösterilen sebepler 327 veya 330. maddelerin üçüncü
numaralar›nda yaz›l› sebeplerden baflkalar› ise muhakemenin iadesi
talebine karar vermek salahiyeti evvelce hükmü temyiz edilmifl bulunan mahkemeye aittir.

Muhakemenin iadesi talebinin kabule flayan olup olmad›¤›na dair
olan karar duruflma yap›lmaks›z›n verilir.

‹ade talebinin kabule flayan olmad›¤› karar› ve mercii:

edilmifl olmas›. Bu halde, muhakemenin iadesi, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›l
içinde istenebilir.

‹ade talebinin kabule flayan olmad›¤› karar› ve mercii:

MADDE 327/a. - Kesinleflmifl bir ceza hükmünün Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesince, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair Sözleflmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle
verildi¤i saptand›¤›nda ihlâlin niteli¤i ve a¤›rl›¤› bak›m›ndan
Sözleflmenin 41. maddesine göre hükmedilmifl olan tazminatla
giderilemeyecek sonuçlar do¤urdu¤u anlafl›l›rsa; Adalet Bakan›,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne baflvuruda bulunan veya yasal temsilcisi, Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren bir
y›l içinde Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›’ndan muhakemenin iadesi isteminde bulunabilirler.
Bu istem, Yarg›tay Ceza Genel Kurulunca incelenir. Yarg›tay Ceza
Genel Kurulu, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince saptanan ihlâlin
sonuçlar› tazminatla giderilmifl veya istem süresi içinde yap›lmam›fl
ise reddine; aksi hâlde, dosyan›n davaya bakmas› için karar› veren
mahkemeye gönderilmesine duruflma yapmaks›z›n kesin olarak
karar verir.
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Madde 445'e 445/a
f›kras› üçüncü uyum
paketiyle eklenmifltir;
beflinci uyum paketi ile
bu f›kra yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Madde 445'te yap›lan
de¤ifliklikle A‹HM
kararlar› iadei
muhakeme nedenleri
aras›na girmifltir.

Üçüncü ve beflinci
uyum paketi

1 - Muhakeme esnas›nda esbab› mücbireye veya lehine hükmolunan
taraf›n fiiline binaen elde edilemeyen bir senet veya vesikan›n hükmün
itas›ndan sonra ele geçirilmifl olmas›,
2 - Hükme esas ittihaz olunan senedin sahteli¤ine karar verilmifl
veyahut senedin sahte oldu¤u mahkeme veya bir mevkii resmide ikrar
olunmufl veya sahtelik hakk›ndaki karar hükümden evvel ittihaz olunup
iadei muhakeme talebinde bulunan kimsenin, hüküm zaman›nda bundan haberi bulunmam›fl olmas›,
3 - Hükme esas itt›haz olunan bir ilam hükmü fesih ve nakzolunarak
kaziyei muhkeme teflkil etmek suretiyle külliyen mürtefi olmas›,
4 - fiahadeti hükme esas ittihaz olunan flahidin hükümden sonra yalan
flahadetle mahküm edilmifl olmas›,
5 - Ehlihibrenin kasten hilaf› hakikat ihbaratta bulundu¤unun hükmen
tahakkuk etmesi,
6 - Mahkümunlehin yalan yere yemin etti¤i ikrar› veya beyyinei
tahririye ile sabit olmufl olmas›,
7 - Mahkümunleh taraf›ndan hükme müessir di¤er bir hile ve hud`an›n
kullan›lm›fl olmas›,
8 - Vekil ve mümessil olmayan kimseler huzuriyle davan›n rüyet ve
hükmedilmifl olmas›,
9 - Davay› rüyetten istinkaf etme¤e kanunen mecbur olan hakim
huzuriyle muhakemenin rüyet ve hükmedilmifl olmas›,
10 - ‹ki taraf› ve sebebi müddehit bir dava hakk›nda sad›r olan bir ilama
mugayir yeni bir ilam suduruna sebep olabilecek bir madde yokken
yine o mahkeme veya di¤er bir mahkeme taraf›ndan evvelki ilam›n
hükmü hilaf›nda bir hüküm ve karar verilmifl olup da her iki ilam›n
katiyet kesbetmesi.

Madde 445 - Katiyen verilen veya katiyet iktisap etmifl olan kararlar
hakk›nda afla¤›daki sebeplere binaen iadei muhakeme talep olunabilir:

Madde 445 - Katiyen verilen veya katiyet iktisap etmifl olan kararlar
hakk›nda afla¤›daki sebeplere binaen iadei muhakeme talep olunabilir:

1 - Muhakeme esnas›nda esbab› mücbireye veya lehine hükmolunan taraf›n fiiline binaen elde edilemiyen bir senet veya vesikan›n
hükmün itas›ndan sonra ele geçirilmifl olmas›,
2 - Hükme esas ittihaz olunan senedin sahteli¤ine karar verilmifl
veyahut senedin sahte oldu¤u mahkeme veya bir mevkii resmide
ikrar olunmufl veya sahtelik hakk›ndaki karar hükümden evvel ittihaz olunup iadei muhakeme talebinde bulunan kimsenin, hüküm
zaman›nda bundan haberi bulunmam›fl olmas›,
3 - Hükme esas itt›haz olunan bir ilam hükmü fesih ve nakzolunarak
kaziyei muhkeme teflkil etmek suretiyle külliyen mürtefi olmas›,
4 - fiahadeti hükme esas ittihaz olunan flahidin hükümden sonra
yalan flahadetle mahküm edilmifl olmas›,
5 - Ehlihibrenin kasten hilaf› hakikat ihbaratta bulundu¤unun hükmen tahakkuk etmesi,
6 - Mahkümunlehin yalan yere yemin etti¤i ikrar› veya beyyinei
tahririye ile sabit olmufl olmas›,
7 - Mahkümunleh taraf›ndan hükme müessir di¤er bir hile ve
hud'an›n kullan›lm›fl olmas›,
8 - Vekil ve mümessil olmayan kimseler huzuriyle davan›n rüyet ve
hükmedilmifl olmas›,
9 - Davay› rüyetten istinkaf etmeye kanunen mecbur olan hakim
huzuriyle muhakemenin rüyet ve hükmedilmifl olmas›,
10 - ‹ki taraf› ve sebebi müddehit bir dava hakk›nda sad›r olan biryir
yeni bir ilam suduruna sebep olabilecek bir madde yokken yine o
mahkeme veya di¤er bir mahkeme taraf›ndan evvelki ilam›n hükmü
hilaf›nda bir hüküm ve karar verilmifl olup da her iki ilam›n katiyet
kesbetmesi

‹adei muhakeme

‹adei muhakeme

18.6.1927 tarihli ve 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
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Birinci f›kran›n 4, 5 ve 6. bentlerindeki hallerde yarg›laman›n
iadesinin istenebilmesi, bu sebeplerin kesinleflmifl bir ceza
mahkümiyet karar› ile belirlenmifl olmas› flart›na ba¤l›d›r. Delil
yoklu¤undan baflka bir sebeple ceza kovuflturmas›na bafllanamam›fl veya karar verilememifl ise, ceza mahkemesi karar› aranmaz. Bu takdirde yarg›laman›n iadesi sebeplerinin varl›¤›n›n,
yarg›laman›n iadesi davas›nda öncelikle ispat edilmesi gerekir.

Bu istem, Yarg›tay Hukuk Genel Kurulunca incelenir. Yarg›tay
Hukuk Genel Kurulu, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince saptanan ihlâlin sonuçlar› tazminatla giderilmifl veya istem süresi
içinde yap›lmam›fl ise reddine; aksi hâlde, dosyan›n davaya bakmas› için karar› veren mahkemeye gönderilmesine duruflma yapmaks›z›n kesin olarak karar verir.

MADDE 445/a. - Kesin olarak verilmifl veya kesinleflmifl olan bir
karar›n, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince, ‹nsan Haklar›n› ve
Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleflmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤i saptand›¤›nda, ihlâlin niteli¤i ve
a¤›rl›¤› bak›m›ndan Sözleflmenin 41. maddesine göre hükmedilmifl olan tazminatla giderilemeyecek sonuçlar do¤urdu¤u
anlafl›l›rsa; Adalet Bakan›, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne baflvuruda bulunan veya
yasal temsilcisi, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›l içinde Yarg›tay Birinci
Baflkanl›¤›’ndan muhakemenin iadesi isteminde bulunabilirler.

Birinci f›kran›n 4, 5 ve 6. bentlerindeki hallerde yarg›laman›n iadesinin
istenebilmesi, bu sebeplerin kesinleflmifl bir ceza mahkümiyet karar›
ile belirlenmifl olmas› flart›na ba¤l›d›r. Delil yoklu¤undan baflka bir
sebeple ceza kovuflturmas›na bafllanamam›fl veya karar verilememifl
ise, ceza mahkemesi karar› aranmaz. Bu takdirde yarg›laman›n iadesi
sebeplerinin varl›¤›n›n, yarg›laman›n iadesi davas›nda öncelikle ispat
edilmesi gerekir.

11 - Hükmün, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleflmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤inin,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin kesinleflmifl karar›yla tespit
edilmifl olmas›.
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Madde 447 - ‹adei muhakeme müddeti, yeni vesaik›n elde edildi¤i
veya hilenin keflif olundu¤u ve yalan yere flahadet veya yemin veya
ehlihibre ihbarlar› veya sahtelik hakk›nda verilen hükümlerin katiyet
iktisabetti¤i ve hükme esas ittihaz olunan ilam hükmünün fesih ve
nakzolunarak kaziyei muhkeme suretiyle
külliyen mürtefi
olmas›ndan haberdar olundu¤u ve 445. maddenin 8 ve 9. hallerinde
hükmün mahkümunaleyhe veya hakiki vekil veya mümessile tebli¤
tarihinden itibaren üç ay ve alacakl› veya mahkümunaleyh
makam›na kaim olanlar›n hükümden usulen haberdar olduklar›
günden itibaren bir ayd›r.

Madde 447'ye bir f›kra
eklenmifltir.

Madde 448 - ‹adei muhakeme talebini muntazamm›n arzuhal,
hükmü veren mahkemeye verilir ve orada tetkik olunur.

Madde 448'e bir f›kra
eklenmifltir, eklenen
f›kra yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 448. maddesine son
f›kra olarak afla¤›daki hüküm eklenmifltir.
445/a maddesi hükümleri sakl›d›r.

445. maddenin onuncu numaras›nda yaz›lan sebepten dolay› iadei
muhakeme talebini havi arzuhal ikinci hükmü ita eden mahkemeye
verilir.

‹adei muhakeme

Üçüncü ve beflinci
uyum paketi

Dört yüz k›rk beflinci maddenin 10. numaras›nda yaz›lan sebepten
dolay› iadei muhakeme talebi müruruzaman haddine bali¤i müddet
geçinceye kadar muteberdir.

‹adei muhakeme

Beflinci uyum paketi

Madde 448 - ‹adei muhakeme talebini muntazamm›n arzuhal, hükmü
veren mahkemeye verilir ve orada tetkik olunur.

‹adei muhakeme

445. maddenin birinci f›kras›n›n 11. bendinde yaz›l› sebepten
dolay› iadei muhakeme müddeti Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›ld›r.

Dört yüz k›rk beflinci maddenin 10. numaras›nda yaz›lan sebepten
dolay› iadei muhakeme talebi müruruzaman haddine bali¤i müddet
geçinceye kadar muteberdir.

Madde 447 - ‹adei muhakeme müddeti, yeni vesaik›n elde edildi¤i veya
hilenin keflif olundu¤u ve yalan yere flahadet veya yemin veya ehlihibre
ihbarlar› veya sahtelik hakk›nda verilen hükümlerin katiyet iktisabetti¤i
ve hükme esas ittihaz olunan ilam hükmünün fesih ve nakzolunarak
kaziyei muhkeme suretiyle külliyen mürtefi olmas›ndan haberdar olundu¤u ve 445. maddenin 8 ve 9. hallerinde hükmün mahkümunaleyhe
veya hakiki vekil veya mümessile tebli¤ tarihinden itibaren üç ay ve alacakl› veya mahkümunaleyh makam›na kaim olanlar›n hükümden
usulen haberdar olduklar› günden itibaren bir ayd›r.

‹adei muhakeme

86
Madde 53 1. Dan›fltay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen
kararlar hakk›nda, afla¤›da yaz›l› sebepler dolay›s›yla yarg›laman›n
yenilenmesi istenebilir.
a) Zorlay›c› sebepler dolay›s›yla veya lehine karar verilen taraf›n eyleminden do¤an bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin karar›n verilmesinden sonra ele geçirilmifl olmas›,
b) Karara esas olarak al›nan belgenin, sahteli¤ine hükmedilmifl veya
sahte oldu¤u mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmufl veya sahtelik hakk›ndaki hüküm karardan evvel verilmifl olup
dayarg›laman›n yenilenmesini isteyen kimsenin karar zaman›nda bundan haberi bulunmam›fl olmas›,
c) Karara esas olarak al›nan bir ilam hükmünün, kesinleflen bir
mahkeme karar›yla bozularak ortadan kalkmas›,
d) Bilirkiflinin kas›tla gerçe¤e ayk›r› beyanda bulundu¤unun mahkeme
karar›yla belirlenmesi,
e) Lehine karar verilen taraf›n, karara etkisi olan bir hile kullanm›fl
olmas›,
f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davan›n görülüp
karara ba¤lanm›fl bulunmas›,
g) Çekinmeye mecbur olan baflkan, üye veya hakimin kat›lmas›yla
karar verilmifl olmas›,

Madde 53 -

1. Dan›fltay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen
kararlar hakk›nda, afla¤›da yaz›l› sebepler dolay›s›yla yarg›laman›n
yenilenmesi istenebilir.

a) Zorlay›c› sebepler dolay›s›yla veya lehine karar verilen taraf›n
eyleminden do¤an bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin karar›n
verilmesinden sonra ele geçirilmifl olmas›,

b) Karara esas olarak al›nan belgenin, sahteli¤ine hükmedilmifl veya
sahte oldu¤u mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar
olunmufl veya sahtelik hakk›ndaki hüküm karardan evvel verilmifl
olup da yarg›laman›n yenilenmesini isteyen kimsenin karar
zaman›nda bundan haberi bulunmam›fl olmas›,

c) Karara esas olarak al›nan bir ilam hükmünün, kesinleflen bir
mahkeme karar›yla bozularak ortadan kalkmas›,

d) Bilirkiflinin kas›tla gerçe¤e ayk›r› beyanda bulundu¤unun
mahkeme karar›yla belirlenmesi,

e) Lehine karar verilen taraf›n, karara etkisi olan bir hile kullanm›fl
olmas›,

f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davan›n görülüp
karara ba¤lanm›fl bulunmas›,

g) Çekinmeye mecbur olan baflkan, üye veya hakimin kat›lmas›yla
karar verilmifl olmas›,

Madde 53
de¤ifltirilmifltir.

Yarg›laman›n yenilenmesi

Yarg›laman›n yenilenmesi

Alt›nc› uyum paketi

6.1.1982 tarihli ve 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu
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Geçici Madde 5
eklenmifltir.

3. Yarg›laman›n yenilenmesi süresi, (1) numaral› f›kran›n (h) bendinde
yaz›l› sebep için on y›l, (1) numaral› f›kran›n (›) bendinde yaz›l› sebep
için Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›n›n kesinleflti¤i tarihten
itibaren bir y›l ve di¤er sebepler için altm›fl gündür. Bu
süreler,dayan›lan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleflti¤i
tarihi izleyen günden bafllat›larak hesaplan›r

3. Yarg›laman›n yenilenmesi süresi,1/h bendinde yaz›l› sebep için
on y›l,di¤er sebepler için altm›fl gündür.Bu süreler,dayan›lan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleflti¤i tarihi izleyen günden
bafllat›larak hesaplan›r.

Geçici Madde 5- 53. maddenin (1) numaral› f›krans›n›n (›) bendi, bu
kanun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne yap›lan baflvurular üzerine verilecek kararlar hakk›nda
uygulan›r. Bu kanun yürürlü¤e girdi¤i tarihte kesinleflmifl olan Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›na iliflkin yarg›laman›n yenilenmesi
istemleri, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren bir y›l içinde
yap›l›r.

2. Yarg›laman›n yenilenmesi istekleri esas karar› vermifl olan mahkemece karara ba¤lan›r.

i) Hükmün, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleflmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildi¤inin,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin kesinleflmifl karar›yla tespit
edilmifl olmas›.

h) Taraflar›,konusu ve sebebi ayn› olan bir dava hakk›nda verilen karara
ayk›r› yeni bir karar›n verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak
yokken, ayn› mahkeme yahut baflka bir mahkeme taraf›ndan önceki
ilam›n hükmüne ayk›r› bir karar verilmifl bulunmas›.

2. Yarg›laman›n yenilenmesi istekleri esas karar› vermifl olan
mahkemece karara ba¤lan›r.

h) Taraflar›,konusu ve sebebi ayn› olan bir dava hakk›nda verilen
karara ayk›r› yeni bir karar›n verilmesine neden olabilecek kanuni bir
dayanak yokken, ayn› mahkeme yahut baflka bir mahkeme
taraf›ndan önceki ilam›n hükmüne ayk›r› bir karar verilmifl bulunmas›.
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Yabanc›lar›n bu Kanun hükümlerine göre toplant› ve gösteri yürüyüflü
düzenlemeleri, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n iznine ba¤l›d›r. Yabanc›lar›n bu
Kanuna göre düzenlenen toplant› ve gösteri yürüyüfllerinde toplulu¤a
hitap etmeleri, afifl, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler
tafl›malar›, toplant›n›n yap›laca¤› mahallin en büyük mülkî idare
amirli¤ine toplant›dan en az k›rksekiz saat önce yap›lacak bildirimle mümkündür.
Toplant› fiekil ve fiartlar› - Düzenleme Kurulu
Madde 9 - Bu Kanuna göre yap›lacak toplant›lar, fiil ehliyetine sahip
ve onsekiz yafl›n› doldurmufl, en az yedi kifliden oluflan bir düzenleme
kurulu taraf›ndan düzenlenir. Bu kurul, kendi aralar›ndan birini baflkan
seçer. Diplomatik dokunulmazl›klar› bulunan kifliler, düzenleme kurulu
baflkan veya üyesi olamazlar.

Yabanc›lar›n, 4. madde hükmü sakl› kalmak üzere, bu Kanun
hükümlerine göre toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenlemeleri ve
Türk vatandafllar› taraf›ndan düzenlenecek toplant› veya yürüyüflte
toplulu¤a hitap etmeleri, afifl, pankart, döviz, resim, flama, levha,
araç ve gereçler tafl›malar› ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n iznine ba¤l›d›r.

Toplant› fiekil ve fiartlar›- Düzenleme Kurulu

Madde 9 - Bu Kanuna göre yap›lacak toplant›lar, medeni haklar› kullanma ehliyetine sahip ve 21 yafl›n› doldurmufl en az yedi kifliden
oluflan bir düzenleme kurulu taraf›ndan düzenlenir. Bu kurul kendi
aralar›ndan birini baflkan seçer.

‹kinci uyum paketi

Madde 9 yeniden
düzenlenmifltir.

Tüzel kiflilerin toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenlemeleri, yetkili
organlar›n›n karar›na ba¤l›d›r.

Madde 3 - Herkes, önceden izin almaks›z›n, bu Kanun hükümlerine
göre silahs›z ve sald›r›s›z olarak kanunlar›n suç saymad›¤› belirli
amaçlarla toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk›na sahiptir.

Madde 3 - Herkes, önceden izin almaks›z›n, bu Kanun hükümlerine
göre silahs›z ve sald›r›s›z olarak kanunlar›n suç saymad›¤› belirli
amaçlarla toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleme hakk›na sahiptir.

Madde 3/2
de¤ifltirilmifltir.

Düzenleme kurulu baflkan ve üyelerinin toplant›n›n yap›laca¤› yerde
sürekli ikametgahlar›n›n bulunmas› ve bunlar›n belgelendirilmesi
zorunludur. Ayr›ca bu kiflilerin, haklar›nda soruflturma ve
kovuflturma yap›labilmesi izne ba¤l› kimselerden olmamas› veya
yasama veya diplomatik dokunulmazl›klar›n›n bulunmamas› gereklidir.

Toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk›

Toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk›

Üçüncü uyum paketi

6.10.1983 tarih ve 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu
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Madde 10 - Toplant› yap›labilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin
tamam›n›n imzalayacaklar› bir bildirim, toplant›n›n yap›lmas›ndan en
az k›rk sekiz saat önce ve çal›flma saatleri içinde, toplant›n›n
yap›laca¤› yerin ba¤l› bulundu¤u valilik veya kaymakaml›¤a verilir.
Bu bildirimde;
a) Toplant›n›n amac›,
b) Toplant›n›n yap›laca¤› yer, gün, bafllay›fl ve bitifl saatleri,
c) Düzenleme kurulunun baflkan ile üyelerinin aç›k kimlikleri, meslekleri ikametgahlar› ve varsa çal›flma yerleri,
Belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir.
Bu bildirim karfl›l›¤›nda gün ve saati gösteren al›nd› belgesi verilmesi
zorunludur.
Bu bildirim, valilik veya kaymakaml›kça kabul edilmez veya karfl›l›¤›nda
al›nd› belgesi verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu halde
noter vas›tas›yla ihbar yap›l›r. ‹hbar saati bildirimin verilme saati
say›l›r.
Ayn› yerde, ayn› gün toplant› yapmak üzere ayr› ayr› düzenleme
kurullar›nca bildirim verilmiflse ilk verilen bildirim geçerlidir. Di¤erlerine durum hemen yaz›l› olarak bildirilir.
Birden fazla toplant›lar› erteleme
Madde 15 -Bir il s›n›r› içinde ayn› günde birden çok toplant› yap›lmak
istenmesi halinde vali, emrindeki güvenlik kuvvetlerinin ve
gerekti¤inde yararlanabilece¤i di¤er güçlerin bu toplant›lar›n güvenlik
içinde yap›lmas›n› sa¤lamaya yeterli olmad›¤› kan›s›na var›rsa,
toplant›lardan bir k›sm›n› on günü aflmamak üzere bir kez erteleyebilir.Bu ertelemede müracaat önceli¤i göz önünde bulundurulur.

Madde 10 - Toplant› yap›labilmesi için, toplant›n›n yap›lmas›ndan
en az yetmifl iki saat önce ve çal›flma saatleri içinde, düzenleme
kurulunun tamam›n›n imzalayacaklar› bir bildirim, toplant›n›n
yap›laca¤› yerin ba¤l› bulundu¤u valilik veya kaymakaml›¤a verilir.

Bu bildirimde;
a) Toplant›n›n amac›,
b) Toplant›n›n yap›laca¤› yer, gün, bafllay›fl ve bitifl saatleri,
c) Düzenleme kurulunun baflkan ile üyelerinin aç›k kimlikleri,
meslekleri ikametgahlar› ve varsa çal›flma yerleri,

Belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir.

Bu bildirim karfl›l›¤›nda gün ve saati gösteren al›nd› belgesi verilmesi zorunludur.

Bu bildirim, valilik veya kaymakaml›kça kabul edilmez veya
karfl›l›¤›nda al›nd› belgesi verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tespit
edilir. Bu halde noter vas›tas›yla ihbar yap›l›r. ‹hbar saati bildirimin
verilme saati say›l›r.

Ayn› yerde, ayn› gün toplant› yapmak üzere ayr› ayr› düzenleme
kurullar›nca bildirim verilmiflse ilk verilen bildirim geçerlidir.
Di¤erlerine durum hemen yaz›l› olarak bildirilir.

Birden fazla toplant›lar› erteleme

Madde 15 - Bir il s›n›r› içinde ayn› günde birden çok toplant›
yap›lmak istenmesi halinde vali, emrindeki güvenlik kuvvetlerinin ve
gerekti¤inde yararlanabilece¤i di¤er güçlerin bu toplant›lar›n güvenlik içinde yap›lmas›n› sa¤lamaya yeterli olmad›¤› kan›s›na var›rsa,
toplant›lardan bir k›sm›n› otuz günü aflmamak üzere bir kez
erteleyebilir. Bu ertelemede müracaat önceli¤i göz önünde bulundurulur.

Madde 10/1
de¤ifltirilmifltir.

Yedinci uyum paketi

Madde 15
de¤ifltirilmifltir.

Bildirim verilmesi

Bildirim verilmesi

Üçüncü uyum paketi
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Madde 17 yeniden
düzenlenmifltir.

Madde 17 - Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu
düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›¤›n ve genel ahlâk›n
veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla belirli bir
toplant›y› bir ay› aflmamak üzere erteleyebilir veya suç ifllenece¤ine
dair aç›k ve yak›n tehlike mevcut olmas› hâlinde yasaklayabilir.

Madde 17 - Bölge valisi, vali veya kaymakam, kamu düzenini ciddi
flekilde bozacak olaylar›n ç›kmas› veya milli güvenlik gereklerinin
ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amac›n›
güden fiillerin ifllenmesinin kuvvetle muhtemel bulunmas› halinde
veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün, genel
ahlak›n ve genel sa¤l›¤›n korunmas› amac› ile belirli bir toplant›y›
yasaklayabilir veya iki ay› aflmamak üzere erteleyebilir.

Ertelemede müracaat önceli¤i göz önünde bulundurulur.

Ertelemede müracaat önceli¤i göz önünde bulundurulur.

Toplant›n›n ertelenmesi veya baz› hâllerde yasaklanmas›

b) Ayn› günde birden çok bölge valili¤ine ba¤l› illerde toplant› yapmak
için bildirim verilmesi üzerine, toplant› güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla
ilgili bölge valilerince ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan takviye istenmesi halinde,
‹çiflleri Bakanl›¤› bu isteklerin karfl›lanamayaca¤› kan›s›na, var›rsa,
takviye gönderilemeyen bölge valili¤ine ba¤l› illerdeki toplant›lar on
günü aflmamak üzere ‹çiflleri Bakanl›¤›nca bir kez ertelenebilir.

b) Ayn› günde birden çok bölge valili¤ine ba¤l› illerde toplant› yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplant› güvenli¤ini sa¤lamak
amac›yla ilgili bölge valilerince ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan takviye istenmesi halinde, ‹çiflleri Bakanl›¤› bu isteklerin karfl›lanamayaca¤›
kan›s›na, var›rsa, takviye gönderilemeyen bölge valili¤ine ba¤l›
illerdeki toplant›lar on günü aflmamak üzere ‹çiflleri Bakanl›¤›nca bir
kez ertelenebilir.

Toplant›n›n yasaklanmas› veya ertelenmesi

a) Bir bölge valili¤ine ba¤l› illerden; birden çok ilde ayn› günde toplant›
yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplant› güvenli¤ini sa¤lamak
amac›yla ilgili valilerce bölge valili¤inden takviye istenmesi halinde,
bölge valisi bu isteklerin karfl›lanamayaca¤› kan›s›na var›rsa, takviye
gönderilemeyen illerdeki toplant›lar on günü aflmamak üzere bölge
valili¤ince bir kez ertelenebilir.

a) Bir bölge valili¤ine ba¤l› illerden; birden çok ilde ayn› günde
toplant› yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplant› güvenli¤ini
sa¤lamak amac›yla ilgili valilerce bölge valili¤inden takviye istenmesi halinde, bölge valisi bu isteklerin karfl›lanamayaca¤› kan›s›na
var›rsa, takviye gönderilemeyen illerdeki toplant›lar otuz günü
aflmamak üzere bölge valili¤ince bir kez ertelenebilir.

‹kinci ve yedinci uyum
paketi

Madde 16 -

Madde 16 -

Madde 16/1
de¤ifltirilmifltir.

Toplant›n›n bölge valili¤i ve ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ertelenmesi

Toplant›n›n bölge valili¤i ve ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ertelenmesi

Yedinci uyum paketi
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Madde 19/1'in birinci
cümlesi de¤ifltirilmifl
ve ikinci cümlesine
hüküm eklenmifltir.

Madde 19 - Bölge valisi, kamu düzenini ciddi flekilde bozacak olaylar›n ç›kmas› veya Milli Güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya
Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amac›n› güden fiillerin
ifllenmesinin kuvvetle muhtemel bulunmas› halinde veya Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün, genel ahlak›n ve genel
sa¤l›¤›n korunmas› amac› ile bölgeye dahil illerin birinde veya bir
kaç›nda veya bir ilin bir veya bir kaç ilçesinde bütün toplant›lar› üç
ay› geçmemek üzere yasaklayabilir. Valiler de ayn› sebeplere dayal›
olarak ile ba¤l› ilçelerin birinde veya bir kaç›nda bütün toplant›lar› üç
ay› geçmemek üzere yasaklayabilir.

Madde 19 - Bölge valisi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›¤›n ve genel ahlâk›n veya
baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amac›yla bölgeye
dahil illerin birinde veya birkaç›nda ya da bir ilin bir veya birkaç
ilçesinde bütün toplant›lar› bir ay› geçmemek üzere erteleyebilir.
Valiler de ayn› sebeplere dayal› olarak ve suç ifllenece¤ine dair aç›k
ve yak›n tehlike mevcut olmas› hâlinde; ile ba¤l› ilçelerin birinde veya
birkaç›nda bütün toplant›lar› bir ay› geçmemek üzere yasaklayabilir.

‹l veya ilçelerde bütün toplant›lar›n ertelenmesi veya yasaklanmas›

Toplant›n›n ertelenen günden sonraki bir günde yap›labilmesi, düzenleme kurulunun 10. maddeye göre yeni bildirimde bulunmas›na
ba¤l›d›r.

Toplant›n›n ertelenen günden sonraki bir günde yap›labilmesi,
düzenleme kurulunun 10. maddeye göre yeni bildirimde bulunmas›na ba¤l›d›r.

‹l veya ‹lçelerde bütün toplant›lar›n yasaklanmas›

17 nci maddede belirtilen durumlarda; toplant›n›n en az yirmi dört saat
önce tebli¤ flart› aranmaks›z›n bölge valili¤i, valilik veya
kaymakaml›klarca ertelenebilece¤i veya yasaklanabilece¤i haller
yönetmelikte gösterilir.

17. maddede belirtilen durumlarda; toplant›n›n en az yirmi dört saat
önce tebli¤ flart› aranmaks›z›n bölge valili¤i, valilik veya kaymakaml›klarca yasaklanabilece¤i veya ertelenebilece¤i haller yönetmelikte gösterilir.

‹kinci ve yedinci uyum
paketi

Madde 18 - Bölge valisi, vali veya kaymakamlarca ertelenen veya
yasaklanan ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ertelenen toplant›lara iliflkin
gerekçeli erteleme veya yasaklama karar› toplant›n›n bafllama saatinden en az yirmi dört saat önce bir yaz› ile düzenleme kurulu
baflkan›na veya bulunamad›¤› takdirde üyelerden birine tebli¤ edilir.
Vali veya kaymakamlarca ertelenen veya yasaklanan toplant›lar
hakk›nda bölge valili¤ine ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’na, bölge valilerince ertelenen veya yasaklanan toplant›lar için de ‹çiflleri Bakanl›¤›’na bilgi verilir.

Madde 18 - Bölge valisi, vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya
ertelenen veya ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ertelenen toplant›lara
iliflkin gerekçeli yasaklama veya erteleme karar› toplant›n›n
bafllama saatinden en az yirmi dört saat önce bir yaz› ile düzenleme
kurulu baflkan›na veya bulunamad›¤› takdirde üyelerden birine
tebli¤ edilir. Vali veya kaymakamlarca yasaklanan veya ertelenen
toplant›lar hakk›nda bölge valili¤ine ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’na, bölge
valilerince yasaklanan veya ertelenen toplant›lar için de ‹çiflleri
Bakanl›¤›na bilgi verilir.

Madde 18
de¤ifltirilmifltir.

Erteleme veya yasaklama karar›n›n tebli¤i

Yasaklama veya erteleme karar›n›n tebli¤i

Yedinci uyum paketi
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‹kinci uyum paketi
Madde 21 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Madde 21 - Dernekler, vak›flar, sendikalar ve kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar› kendi konu ve amaçlar› d›fl›nda
toplant› ve gösteri yürüyüflü düzenleyemezler.

Amaç d›fl› toplant› ve gösteri yürüyüflü

Yasaklama karar› gerekçeli olarak verilir Karar›n özeti yasaklaman›n
uygulanaca¤› yerlerde mutat vas›talarla ilan edilir. Ayr›ca, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na bilgi verilir.
‹kinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Yasaklama karar› gerekçeli olarak verilir. Karar›n özeti yasaklaman›n
uygulanaca¤› yerlerde mutat vas›talarla ilan edilir. Ayr›ca, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na bilgi verilir.
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(De¤iflik: 2/5/2001 - 4667/95 md.)
Seçim yap›lacak genel kurul toplant›s›ndan en az on befl gün önce,
baro seçimleri için levhaya kay›tl› avukatlardan genel kurula kat›lma
hakk›na sahip avukatlar, Türkiye Barolar Birli¤i seçimleri için de genel
kurula barolarca seçilen as›l ve yedek delegeler ile do¤al delegeleri
belirleyen liste, toplant›n›n gündemi, yeri, günü, saati ile ço¤unluk
olmad›¤› takdirde yap›lacak ikinci toplant›ya iliflkin hususlar›

Barolar ile Türkiye Barolar Birli¤i’nin bu Kanuna göre gizli oyla
yap›lacak organ seçimlerine iliflkin ifllemler, afla¤›daki esaslara göre
yarg› gözetimi alt›nda gerçeklefltirilir.

Ek Madde 3/2'nin
birinci cümlesi madde
metninden ç›kar›lm›flt›r.

Y›ll›k kesene¤i, tebligata ra¤men, kabule de¤er bir sebep olmaks›z›n
ödememekte direnen avukatlar›n ve avukatl›k ortakl›klar›n›n adlar›,
yönetim kurulu karar›yla borçlar›n› gecikme zamm›yla ödeyinceye
kadar levha ve sicilden silinir ve durum ilgili yerlere bildirilir. Bu durumda olan avukat ve avukatl›k ortakl›klar›n›n borçlar› yasal yollardan al›n›r.

Y›ll›k kesene¤i, tebligata ra¤men, kabule de¤er bir sebep olmaks›z›n
ödememekte direnen avukatlar›n ve avukatl›k ortakl›klar›n›n adlar›,
yönetim kurulu karar›yla borçlar›n› gecikme zamm›yla ödeyinceye
kadar levha ve sicilden silinir ve durum ilgili yerlere bildirilir. Bu
durumda olan avukat ve avukatl›k ortakl›klar›n›n borçlar› yasal yollardan al›n›r.

(De¤iflik: 2/5/2001 - 4667/95 md.)
Seçim yap›lacak genel kurul toplant›s›ndan en az on befl gün önce, baro
seçimleri için levhaya kay›tl› avukatlar, Türkiye Barolar Birli¤i seçimleri
için de genel kurula barolarca seçilen as›l ve yedek delegeler ile do¤al
delegeleri belirleyen liste, toplant›n›n gündemi, yeri, günü, saati ile
ço¤unluk olmad›¤› takdirde yap›lacak ikinci toplant›ya iliflkin hususlar›

Barolar ile Türkiye Barolar Birli¤i’nin bu Kanuna göre gizli oyla
yap›lacak organ seçimlerine iliflkin ifllemler, afla¤›daki esaslara göre
yarg› gözetimi alt›nda gerçeklefltirilir.

Ek Madde 3 - (Ek: 8/5/1984-3003/8 md.)

(Mülga ikinci f›kra:14/7/2004 - 5218/2 md.)

Y›ll›k kesenek borcu ödenmedikçe avukat baro genel kuruluna
kat›lamaz, seçme ve seçilme haklar›n› kullanamaz.

Ek Madde 3 - (Ek: 8/5/1984-3003/8 md.)

Genel kurulca belirlenen y›ll›k kesenek, her y›l›n Ocak ve Temmuz
aylar›nda iki eflit taksitte ödenir. Süresi içinde ödenmeyen y›ll›k
kesene¤e ayl›k yüzde befl gecikme zamm› uygulan›r.

Genel kurulca belirlenen y›ll›k kesenek, her y›l›n Ocak ve Temmuz
aylar›nda iki eflit taksitte ödenir. Süresi içinde ödenmeyen y›ll›k
kesene¤e ayl›k yüzde befl gecikme zamm› uygulan›r.

Madde 65/2
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

Madde 65 -(De¤iflik:2/5/2001-4667/41 md.)

Madde 65 -(De¤iflik:2/5/2001-4667/41 md.)

Sekizinci uyum paketi

19.3.1969 tarihli ve 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜ⁄Ü
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Bu suretle kesinleflen listeler ile toplant›ya iliflkin di¤er hususlar
onaylanarak ilgili baro veya Türkiye Barolar Birli¤i’ne gönderilir.

‹lan süresi içinde listeye yap›lacak itirazlar hakim taraf›ndan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara ba¤lan›r.

Hakim, gerekti¤inde ilgili kay›t ve belgeleri de getirtip incelemek
suretiyle varsa noksanlar› tamamlatt›rd›ktan sonra seçime kat›lacak
avukatlar› belirleyen liste ile yukar›daki f›krada belirtilen di¤er
hususlar› onaylar. Onaylanan liste ile toplant›ya iliflkin di¤er hususlar adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde as›lmak sureti ile üç gün
süre ile ilan edilir.

belirten bir yaz› ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu
baflkan› olan hâkime verilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu
bulundu¤u takdirde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplant› tarihleri, gündemde yer alan di¤er konular göz
önünde bulundurularak görüflmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe
seçim kurulu baflkan›n›n gözetiminde yap›lmas› sa¤lan›r. Üye say›s›
dört yüzü aflan barolarda görüflmeler cumartesi günü
sonuçland›r›l›r ve seçimlere pazar günü dokuzda bafllan›r ve oy
verme ifli saat on yedide sona erer.

Bu suretle kesinleflen listeler ile toplant›ya iliflkin di¤er hususlar onaylanarak ilgili baro veya Türkiye Barolar Birli¤i’ne gönderilir.

‹lan süresi içinde listeye yap›lacak itirazlar hakim taraf›ndan incelenir
ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara ba¤lan›r.

Hakim, gerekti¤inde ilgili kay›t ve belgeleri de getirtip incelemek
suretiyle varsa noksanlar› tamamlatt›rd›ktan sonra seçime kat›lacak
avukatlar› belirleyen liste ile yukar›daki f›krada belirtilen di¤er hususlar›
onaylar. Onaylanan liste ile toplant›ya iliflkin di¤er hususlar adalet
dairesi ve baro ilan yerlerinde as›lmak sureti ile üç gün süre ile ilan
edilir.

belirten bir yaz› ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu
baflkan› olan hâkime verilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu
bulundu¤u takdirde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
Toplant› tarihleri, gündemde yer alan di¤er konular göz önünde bulundurularak görüflmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu
baflkan›n›n gözetiminde yap›lmas› sa¤lan›r. Üye say›s› dört yüzü aflan
barolarda görüflmeler cumartesi günü sonuçland›r›l›r ve seçimlere
pazar günü dokuzda bafllan›r ve oy verme ifli saat on yedide sona erer.
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Madde 1 - Bu Kanunun amac›, kazanç paylaflma d›fl›nda, kanunlarla
yasaklanmam›fl belirli ve ortak bir gayeyi gerçeklefltirmek üzere,
gerçek veya tüzel en az yedi kiflinin bilgi ve çal›flmalar›n› sürekli olarak
birlefltirmeleri suretiyle oluflturduklar› derneklerle ilgili esaslar› düzenlemektir.
Dernek kurma hakk›
Madde 4 - Fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yafl›n› doldurmufl olan
gerçek kifliler ile tüzel kifliler, önceden izin almaks›z›n dernek kurma
hakk›na sahiptir.
Ancak;
1. Türk Silâhl› Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplar›
ve özel kanunlar›nda dernek kuramayacaklar› belirtilen memur
statüsündeki kamu hizmeti görevlileri sürekli olarak,
2.
a) Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l›
suçlar›n birinden mahkûm olanlar,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, ya¤ma,
doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas,
kaçakç›l›k, resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma, Devlet
s›rlar›n› aç›¤a vurma, terör eylemlerine kat›lma ve bu eylemleri
tahrik ve teflvik suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,

Madde 1 - Bu Kanunun amac›, kazanç paylaflma d›fl›nda, kanunlarla yasaklanmam›fl belirli ve ortak bir gayeyi gerçeklefltirmek üzere,
en az yedi gerçek kiflinin, bilgi ve çal›flmalar›n› sürekli olarak
birlefltirmeleri suretiyle oluflturduklar› derneklerle ilgili esaslar›
düzenlemektir.

Dernek kurma hakk›

Madde 4 - Medeni haklar› kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz
yafl›n› bitirmifl olan herkes, önceden izin almaks›z›n dernek kurabilir.
Ancak;
1. Türk Silahl› Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplar› ve özel kanunlar›nda dernek kuramayacaklar› belirtilen memur
statüsündeki kamu hizmeti görevlileri,

2. Affa u¤ram›fl olsalar bile;

a) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik,
inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar ile
istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar› ve
resmi ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma suçlar›ndan biriyle
mahkûm olanlar,

b) Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l›
suçlardan veya bu suçlar›n ifllenmesini aleni olarak tahrik etmek
suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,

Madde 1/1 de¤ifltirilmifltir.

‹kinci ve yedinci uyum
paketi

Madde 4 yeniden
düzenlenmifltir.

Amaç

Amaç

Yedinci uyum paketi

6.10.1983 tarihli ve 2908 say›l› Dernekler Kanunu
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‹ki y›l süre ile,
3) Kurulmas› yasaklanm›fl dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanm›fl faaliyetlerde bulunmalar› sebebiyle mahkemece
kapat›lmas›na karar verilen derneklerin yöneticileri kapatma karar›n›n
kesinleflti¤i tarihten itibaren bir y›l süre ile,

Dernek kuramazlar.

4. Kurulmas› yasaklanm›fl dernekleri kuranlar ve yönetenler ile
dernekler için yasaklanm›fl faaliyetlerde bulunmalar› sebebiyle
mahkemece kapat›lmas›na karar verilen derneklerin yöneticileri,
kapatma karar›n›n kesinleflti¤i tarihten, 2820 say›l› Siyasi Partiler
Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gere¤ince bir siyasi partiden
kesin olarak ç›kar›lan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapat›lmas›na
sebep olan parti üyeleri de ç›karma karar›n›n veya Anayasa
Mahkemesinin kapatma karar›n›n yaz› ile bildirilmesinden itibaren
befl y›l süre ile,

Dernek kuramazlar.

c) Türk Ceza Kanununun 316, 317 ve 318. maddelerinde yaz›l›
suçlardan biriyle mahkûm olanlar,

Sürekli olarak,

3. Herhangi bir suçtan dolay› a¤›r hapis veya taksirli suçlar hariç
befl y›l ve daha fazla hapis cezas›na mahkûm olanlar,

d) Türk Ceza Kanunun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçuncü
f›kralar›nda yaz›l› fiillerle ayn› Kanunun 537. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beflinci f›kralar›nda yaz›l› fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla ifllemekten mahkûm olanlar,

c) Türk Ceza Kanununun 312. maddesinin ikinci f›kras›nda yaz›l›
halk› s›n›f, ›rk, dil, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤› aç›kça tahrik etme suçlar›yla, ayn› Kanunun 316, 317
ve 318. maddelerinde yaz›l› kalpazanl›k suçlar›ndan biriyle
mahküm olanlar,
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Madde 5 yeniden
düzenlenmifltir.

‹kinci ve dördüncü
uyum paketi
Madde 5 - Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri ile 174.
maddesinde belirtilen ink›lap kanunlar›n›n korunmas› hükümlerine,
millî güvenli¤e ve kamu düzenine, genel sa¤l›k ve genel ahlaka ayk›r›
olarak; Türkiye Cumhuriyetinde ›rk, din, mezhep ve bölge farkl›l›¤› veya
bunlara dayanarak az›nl›k yaratmak ve Türkiye Cumhuriyetinin üniter
Devlet yap›s›n› bozmak; Atatürk`ün kiflili¤ini, ilkelerini, çal›flmalar›n›
veya an›lar›n› kötülemek veya küçük düflürmek ya da baflkalar›n›n hürriyetlerini k›s›tlamak amac›yla,
dernek kurulamaz.

Madde 5 - Anayasan›n bafllang›ç k›sm›nda belirtilen temel ilkelere
ayk›r› olarak dernek kurulamaz;
1. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmak,
2. Dil, ›rk, s›n›f, din ve mezhep ayr›m›na dayan›larak nitelikleri
Anayasada belirtilen Türkiye Cumhuriyetinin varl›¤›n› tehlikeye
düflürmek veya ortadan kald›rmak,
3. Anayasadaki temel hak ve hürriyetleri ortadan kald›rmak,
4. Kanunlara, milli egemenli¤e, milli güvenli¤e, kamu düzenine ve
genel asayifle, kamu yarar›na, genel ahlaka ve genel sa¤l›¤›n korunmas›na ayk›r› faaliyette bulunmak,
5. Bölge, ›rk, sosyal s›n›f, din ve mezhep esas›na veya ad›na dayanarak faaliyette bulunmak,
6. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, ›rk, din, mezhep, kültür veya
dil farkl›l›¤›na dayanan az›nl›klar bulundu¤unu ileri sürmek veya
Türk Dilinden veya kültüründen ayr› dil ve kültürleri korumak,
gelifltirmek veya yaymak suretiyle az›nl›k yaratmak veya herhangi
bir bölgenin veya ›rk›n veya s›n›f›n veya belli bir din veya mezhepten olanlar›n di¤erlerine hakim veya di¤erlerinden imtiyazl› olmas›n›
sa¤lamak,
7. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 174. maddesinde say›lan
ink›lap kanunlar›n› kald›rmak, de¤ifltirmek veya bu kanunlarla
yasaklanan hususlar› yeniden canland›rmak,
8. Atatürk'ün kiflili¤ini, ilkelerini, çal›flmalar›n› veya an›lar›n› kötülemek veya küçük düflürmek,
9. Türkiye Devletinin manevi flahsiyetini kötülemek veya küçültmek,
10. Suç ifllemek veya suç ifllemeyi teflvik veya telkin etmek,

Yüksekö¤retim kurumlar›nda birden fazla ö¤renci derne¤i kurulamaz.

Amac›yla dernek kurulmas› yasakt›r.

Kurulmas› yasak olan dernekler

Kurulmas› yasak olan dernekler
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Uluslararas› faaliyet yasa¤›

Madde 7 - Bu Kanunun 11 ve 12. maddeleri hükümleri sakl› kalmak
üzere;
1. Uluslararas› faaliyette bulunmak amac›yla dernek kurulamaz.
2. Türkiye'de kurulan dernekler, yurt d›fl›nda kurulmufl ulusal veya
uluslararas› dernek veya kurulufllara kat›lamaz.
3. Merkezi yurt d›fl›nda bulunan derneklerin Türkiye'de flubesi
aç›lamaz.

Madde 7 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Madde 6 - Derneklerin, mevcut veya kapat›lm›fl bir siyasi partinin, bir
sendikan›n veya üst kuruluflun, bu Kanun hükümlerine göre mahkemece kapat›lmas›na karar verilen bir dernek veya üst kuruluflun ad›n›,
amblemlerini, rumuzlar›n›, rozetlerini ve benzeri iflaretleri ile daha önce
kurulmufl Türk Devletlerine ait topluma mal olmufl bayrak, amblem ve
flamalar› kullanmalar› yasakt›r.

Madde 6 - Derneklerin;
1. Bir siyasi partinin veya kapat›lm›fl siyasi partilerin veya
sendikan›n veya konfederasyonun veya bu Kanunun 76. maddesi
gere¤ince mahkemece kapat›lmas›na karar verilen bir dernek veya
üst kuruluflun ad›n›, amblemlerini, rumuzlar›n›, rozetlerini ve benzeri iflaretleri ile daha önce kurulmufl Türk Devletlerine ait topluma
mal olmufl bayrak, amblem ve flamalar›,
2. (Mülga: 12/4/1991 - 3713/23 md.)
3.Tüzük ve di¤er dernek mevzuat›n›n yaz›m›nda ve
yay›mlanmas›nda, genel kurullar›nda, özel veya resmi, aç›k veya
kapal› yer toplant›lar›nda kanunla yasaklanm›fl dilleri,
4. Dernekçe düzenlenen veya dernek ad›na ifltirak edilen aç›k veya
kapal› yer toplant›lar›nda kanunla yasaklanm›fl dillerle yaz›lm›fl
pankart, levha, plak, ses ve görüntü band›, broflür, el ilan›, beyanname ve benzerlerini,
5. Mühür ve bafll›kl› ka¤›tlarda dernek isminden ve varsa iflaretinden
baflka isim ve iflaretleri,
Kullanmalar› yasakt›r.
Dernek üyelerinin, derneklerin her türlü toplant› ve faaliyetleri
s›ras›nda, ikinci bent ile yasaklanan iflaret, sembol ve bunlar›
hat›rlatan benzerlerini kullanmalar› yasakt›r.
‹kinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Dernekler, Türkiye Cumhuriyetinin resmî kurumlar›yla yaz›flmalar›nda
Türkçe kullan›rlar.

Baz› ad ve iflaretleri kullanma yasa¤›

Baz› ad, iflaret ve dilleri kullanma yasa¤›

‹kinci uyum paketi

Madde 6 yeniden
düzenlenmifltir.

‹kinci ve dördüncü
uyum paketi
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Kurulufl bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi

Kurulufl bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi

Madde 10 -Bir ilde faaliyette bulunacak derneklerin kurulufl bildirisi
ve eklerinin do¤rulu¤u ile tüzükleri valiliklerce otuz gün içinde, birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin kurulufl bildirisi ve
eklerinin do¤rulu¤u ile tüzükleri ‹çiflleri Bakanl›¤›nca doksan gün
içinde incelenir.

Yedinci uyum paketi

Madde 10/1
de¤ifltirilmifltir.

Madde 10 - Bir ilde faaliyette bulunacak derneklerin kurulufl bildirisi ve
eklerinin do¤rulu¤u ile tüzükleri valiliklerce otuz gün içinde, birden çok
ilde faaliyet gösterecek derneklerin kurulufl bildirisi ve eklerinin
do¤rulu¤u ile tüzükleri ‹çiflleri Bakanl›¤›nca altm›fl gün içinde incelenir.

Madde 8 - Her derne¤in bir tüzü¤ü bulunur. Bu tüzükte afla¤›da gösterilen hususlar›n belertilmesi zorunludur.
1. 1.Derne¤in ad› ve merkezi,
2. Derne¤in amac› ve bu amac› gerçeklefltirmek için, dernekçe
sürdürülecek çal›flma konular› ve çal›flma biçimleri,
3. Dernek kurucular›n›n ad ve soyadlar› veya unvanlar›, meslek veya
sanatlar› ya da faaliyet konular›, ikametgahlar› ve tabiiyetleri,
4. Derne¤e üye olma, üyelikten ç›kma ve ç›kar›lman›n flart ve flekilleri,
5. Dernek genel kurulunun kurulufl flekli, toplanma zaman›,
6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve
flekilleri,
7. Yönetim ve denetleme kurullar›n›n görev ve yetkileri, ne suretle
seçilece¤i, as›l ve yedek üye say›s›,
8. Derne¤in flubesinin bulunup bulunmayaca¤›, bulunacak ise,
flubelerin nas›l kurulaca¤›, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nas›l temsil edilece¤i,
9. Üyelerin ödeyecekleri y›ll›k aidat miktar›,
10. Derne¤in iç denetim flekilleri,
11. Tüzü¤ün ne flekilde de¤ifltirilece¤i,
12. Derne¤in feshi halinde mal varl›¤›n›n tasfiye flekli.

Madde 8 - Her derne¤in bir tüzü¤ü bulunur. Bu tüzükte afla¤›da
gösterilen hususlar›n belertilmesi zorunludur.
1. Derne¤in ad› ve merkezi,
2. Derne¤in amac› ve bu amac› gerçeklefltirmek için, dernekçe
sürdürülecek çal›flma konular› ve çal›flma biçimleri,
3. Dernek kurucular›n›n ad ve soyadlar›, meslek veya sanatlar›,
ikametgahlar› ve tabiiyetleri,
4. Derne¤e üye olma, üyelikten ç›kma ve ç›kar›lman›n flart ve flekilleri,
5. Dernek genel kurulunun kurulufl flekli, toplanma zaman›,
6. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul
ve flekilleri,
7. Yönetim ve denetleme kurullar›n›n görev ve yetkileri, ne suretle
seçilece¤i, as›l ve yedek üye say›s›,
8. Derne¤in flubesinin bulunup bulunmayaca¤›, bulunacak ise,
flubelerin nas›l kurulaca¤›, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nas›l temsil edilece¤i,
9. Üyelerin ödeyecekleri y›ll›k aidat miktar›,
10. Derne¤in iç denetim flekilleri,
11. Tüzü¤ün ne flekilde de¤ifltirilece¤i,
12. Derne¤in feshi halinde mal varl›¤›n›n tasfiye flekli.

Madde 8 (3) bendi
de¤ifltirilmifltir.

Dernek tüzü¤ü

Dernek tüzü¤ü

Yedinci uyum paketi
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Madde 11 en son
olarak yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

‹kinci, üçüncü ve
dördüncü uyum paketi

Kurulufl bildirisinde ve tüzüklerde Kanuna, ayk›r›l›k veya noksanl›k
bulunmaz veya Kanuna ayk›r›l›k veya noksanl›klar 2. f›krada belirtilen
süre içinde giderilmifl bulunursa, kurulufl bildirisini ve tüzükleri
inceleyen makam keyfiyeti derne¤e yaz›yla bildirir.
‹kinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›fl, üçüncü uyum paketi ile
yeniden düzenlenmifl, dördüncü uyum paketi ile yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Kurulufl bildirisinde ve tüzüklerde Kanuna, ayk›r›l›k veya noksanl›k
bulunmaz veya Kanuna ayk›r›l›k veya noksanl›klar 2. f›krada belirtilen süre içinde giderilmifl bulunursa, kurulufl bildirisini ve tüzükleri
inceleyen makam keyfiyeti derne¤e yaz›yla bildirir.

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt d›fl›ndaki faaliyetleri

Yurt d›fl›ndaki bir dernek veya kurulufla kat›lmak isteyen dernekler
veya üst kurulufl, bu dernek veya kuruluflun statüsünün Türkçeye
çevrilmifl noterden onayl› iki örne¤ini ‹çiflleri Bakanl›¤›na vermekle
yükümlüdürler.

D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak suretiyle, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n
önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunun izin vermesine ba¤l›d›r.

Madde 11 - Uluslararas› beraberlik veya iflbirli¤i yap›lmas›nda yarar
görülen hallerde;
1. Uluslararas› faaliyette bulunma amac›n› güden derneklerin kurulmas›,
2. Mevcut derneklerin bu yönde faaliyet göstermesi,
3. Bir ve iki numaral› bentlerde sözü edilen derneklerin yurt d›fl›nda
flube açmas› veya yurt d›fl›ndaki benzer amaçl› dernek veya
kurulufllara kat›lmas›,

Kurulufl bildirisinde, tüzükte ve kurucular›n hukuki durumlar›nda
kanuna ayk›r›l›k veya noksanl›k tespit edildi¤i takdirde, bunlar›n giderilmesi geçici yönetim kurulundan yaz› ile istenir. Bu yaz›n›n
tebli¤inden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanl›klar tamamlanmaz veya kanuna ayk›r›l›k giderilmezse mahallin en büyük mülki
amirinin ihbar› üzerine Cumhuriyet Savc›l›¤› derne¤in feshi için yetkili
mahkemeye baflvurur. Ayr›ca derne¤in faaliyetinin durdurulmas›n› da
isteyebilir.

Kurulufl bildirisinde, tüzükte ve kurucular›n hukuki durumlar›nda
kanuna ayk›r›l›k veya noksanl›k tespit edildi¤i takdirde, bunlar›n
giderilmesi geçici yönetim kurulundan yaz› ile istenir. Bu yaz›n›n
tebli¤inden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanl›klar tamamlanmaz veya kanuna ayk›r›l›k giderilmezse mahallin en büyük mülki
amirinin ihbar› üzerine Cumhuriyet Savc›l›¤› derne¤in feshi için
yetkili mahkemeye baflvurur. Ayr›ca derne¤in faaliyetinin durdurulmas›n› da isteyebilir.
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Madde 12 - Yurt d›fl›nda kurulan ve uluslararas› beraberlik ve
iflbirli¤i sa¤lamak amac›n› güden derneklerin;
1. Türkiye'de flube açmalar›na,
2. 11. madde uyar›nca kurulmalar›na veya uluslararas› faaliyette
bulunmalar›na Bakanlar Kurulunca izin verilen kurulufllara veya
derneklere kat›lmalar›na veya bunlarla iflbirli¤inde bulunmalar›na,

Madde 12 en son
olarak yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Yukar›daki f›krada söz konusu edilen derneklerin, kanunlar›m›za
veya ulusal ç›karlar›m›za uymayan veya kurulufl amaçlar›yla
ba¤daflmayan faaliyetlerde bulunmas› halinde, aç›lm›fl flubelerinin
kapat›lmas›nda veya verilen iznin geri al›nmas›nda, D›fliflleri
Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine
Bakanlar Kurulu yetkilidir.

‹flbirli¤i veya müflterek faaliyetlerin yararl› olaca¤›na kanaat getirilmesi halinde, karfl›l›kl› olmak kayd›yla D›fliflleri Bakanl›¤›n›n
görüflü al›narak, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Bakanlar
Kurulunca izin verilebilir.

Yurt d›fl›nda kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri

‹kinci, üçüncü ve
dördüncü uyum paketi

Türkiye'deki derneklerin kat›ld›¤› veya iflbirli¤i yapt›¤› yabanc›
dernek veya kurulufllar›n, kanunlar›m›za ve ulusal ç›karlar›m›za
uymayan veya kurulufl amaçlar›yla ba¤daflmayan faliyetlerde bulunmas› halinde, Türkiye'de kurulmufl derne¤in, bu yabanc› dernek
veya kurulufllarla olan iliflkilerine D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü
al›nmak suretiyle ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine, Bakanlar
Kurulu karar›yla son verilir.
‹kinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›fl, üçüncü uyum paketi ile
yeniden düzenlenmifl, dördüncü uyum paketi ile yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
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Madde 16/3 de¤ifltirilmifl ve 16/4 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Üye olma hakk›
Madde 16 - Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kifliler derneklere
üye olabilirler.
Ancak, özel kanunlar›nda aksine hüküm bulunmamak flart›yla;
1. afla¤›da gösterilenlerden:
a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince,
b) Yarg›tay üyeleri, Yarg›tay Birinci Baflkanl›k Kurulunca,
c) Dan›fltay üyeleri, Dan›fltay Baflkanl›k Kurulunca,
d) Say›fltay meslek mensuplar› ile savc› ve yard›mc›lar› Say›fltay
Daireler Kurulunca,
e) Hakim ve savc›lar, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun görüflü
al›narak
Adalet Bakanl›¤›nca,

Madde 16 - Medeni haklar› kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz
yafl›n› bitirmifl bulunan herkes derneklere üye olabilir.

Ancak, özel kanunlar›nda aksine hüküm bulunmamak flart›yla;

1. afla¤›da gösterilenlerden:
a) Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince,
b) Yarg›tay üyeleri, Yarg›tay Birinci Baflkanl›k Kurulunca,
c) Dan›fltay üyeleri, Dan›fltay Baflkanl›k Kurulunca,
d) Say›fltay meslek mensuplar› ile savc› ve yard›mc›lar› Say›fltay
Daireler Kurulunca,
e) Hakim ve savc›lar, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun
görüflü al›narak
Adalet Bakanl›¤›nca,

‹llerdeki dernek kütü¤üne, merkezleri o il s›n›rlar› içinde bulunan konfederasyon, federasyon ve dernekler ile flubeleri ve merkezi baflka
illerde veya yurt d›fl›nda olan derneklerin o il s›n›rlar› içinde aç›lan
flubeleri kaydolunur.

llerdeki dernek kütü¤üne, merkezleri o il s›n›rlar› içinde bulunan
konfederasyon, federasyon ve dernekler ile flubeleri ve merkezi
baflka illerde veya yurt d›fl›nda olan derneklerin o il s›n›rlar› içinde
aç›lan flubeleri kaydolunur.

Üye olma hakk›

Dernekler Daire Baflkanl›¤›ndaki Dernekler Kütü¤üne bütün konfederasyon, federasyon ve dernekler ile flubeleri ve merkezleri yurt d›fl›nda
bulunan derneklerin Türkiye`de aç›lm›fl flubeleri kaydolunur.

Emniyet Genel Müdürlü¤ündeki Dernekler Kütü¤üne, bütün konfederasyon, federasyon ve dernekler ile flubeleri ve merkezleri yurt
d›fl›nda bulunan derneklerin Türkiye'de aç›lm›fl flubeleri kaydolunur.

Dördüncü ve yedinci
uyum paketi

Madde 15 - ‹çiflleri Bakanl›¤›nca Dernekler Daire Baflkanl›¤›nda ve
illerde valilikler bünyesinde derneklerin kaydolunaca¤› Dernekler
Kütü¤ü tesis olunur.

Madde 15 - ‹çiflleri Bakanl›¤›nca Emniyet Genel Müdürlü¤ünde ve
illerde emniyet müdurlüklerinde derneklerin kaydolunaca¤›
Dernekler Kütü¤ü tesis olunur.

Madde 15
de¤ifltirilmifltir.

Dernek kütü¤ü ve kay›t iflleri

Dernek kütü¤ü ve kay›t iflleri

Üçüncü uyum paketi
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Derneklere üye olabilirler.
Di¤er kanunlar›n derneklere üye olamayacaklar›n› belirtti¤i kifliler
ile ilkö¤retim ve ortaö¤retim ö¤rencileri dernek üyesi olamazlar.

Derneklere üye olabilirler.

Bu Kanunun 4. maddesinin ikinci f›kras›n›n (2) ve (3) numaral›
bendlerinde gösterilenler ile di¤er kanunlar›n derneklere üye olamayacaklar›n› belirtti¤i kifliler, ortaokul ve ortaö¤retim ö¤rencileri
dernek üyesi olamazlar.

Yüksekö¤retim ö¤rencilerinin, kurumlar›ndan alacaklar› ö¤renci
belgesi ile ö¤renci derneklerine yapt›klar› müracaat üzerine üyeli¤e
kabulleri zorunludur.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yap›lan müracaatlar› en çok otuz
gün içinde üyeli¤e kabul veya iste¤in reddi fleklinde karara ba¤lay›p
sonucunu müracaat sahibine yaz› ile duyurmak zorundad›r.

Türk vatandafl› olmayanlar›n derneklere üye olabilmeleri için Türk
vatandafllar›nda aranan flartlardan baflka, o yabanc›n›n Türkiye'de
ikamet etme hakk›na sahip olmas› da gereklidir. Fahri üyelik için
ikamet flart› aranmaz.

Yüksekö¤retim ö¤renci derneklerine ö¤renci olmayanlar; bu
Kanunun 39. maddesinde gösterilen derneklere, derne¤in kuruldu¤u kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flmayan kamu hizmeti
görevlileri ve kamu hizmetlerinde çal›flan meslek mensuplar›
taraf›ndan kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar üye olamazlar.

Yüksekö¤retim ö¤rencilerinin, kurumlar›ndan alacaklar› ö¤renci belgesi ile ö¤renci derneklerine yapt›klar› müracaat üzerine üyeli¤e kabulleri
zorunludur.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yap›lan müracaatlar› en çok otuz
gün içinde üyeli¤e kabul veya iste¤in reddi fleklinde karara ba¤lay›p
sonucunu müracaat sahibine yaz› ile duyurmak zorundad›r.

Türk vatandafl› olmayanlar›n derneklere üye olabilmeleri için Türk
vatandafllar›nda aranan flartlardan baflka, o yabanc›n›n Türkiye`de
ikamet etme hakk›na sahip olmas› da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet
flart› aranmaz.

Yüksekö¤retim ö¤renci derneklerine ö¤renci olmayanlar; derne¤in
kuruldu¤u kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flmayan kamu hizmeti
görevlileri ve kamu hizmetlerinde çal›flan meslek mensuplar›
taraf›ndan kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar üye olamazlar.

2. Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen di¤er kamu hizmeti
görevlileri ise ilgili bulunduklar› bakanl›kca tespit ve ilan edilen,

2. Bu Kanunun dördüncü maddesinde belirtilen di¤er kamu hizmeti
görevlileri ise ilgili bulunduklar› bakanl›kca tespit ve ilan edilen,

Bu Kanunun 4. maddesinin ikinci f›kras›n›n (4) numaral› bendinde
gösterilenler, bu bentte belirtilen yasak süresince dernek üyesi olamazlar.

Verilen müsaade üzerine;

Verilen müsaade üzerine;
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Madde 17 - Ö¤renci derne¤i üyesi iken ö¤rencilik s›fat› sona erenlerin,
kamu hizmeti görevlilerince kurulan derneklerin üyesi iken o derne¤in
kuruldu¤u kamu kurum veya kuruluflundan veya kamu hizmetinden
emeklilik d›fl›nda herhangi bir nedenle ayr›lanlar›n, derneklere üye olan
hakk›n› kaybedenlerin ve dernek tüzü¤üne ayk›r› hareketlerinden dolay›
üyelikten ç›kar›lanlar›n, kay›tl› bulunduklar› derneklerdeki üyelikleri
sona erer.
Yukar›da belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kayd›
dernek yönetim kurullar›nca silinir.
Üyelerin haklar›
Madde 18 - Hiç kimse bir derne¤e üye olmaya ve dernekte üye
kalmaya zorlanamaz.
Her üye istifa hakk›na sahiptir.
Dernek üyeleri eflit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler
aras›nda dil, ›rk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve s›n›f fark›
gözeten hükümler bulunamaz ve tüzü¤e eflitli¤i bozan veya baz›
üyelere ayr›cal›k tan›yan hükümler konulamaz.
Ancak;
1. Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri, 16. madde
gere¤ince üye olabilecekleri derneklerin,
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kayna¤› veya özel
imkanlar› kanunla sa¤lanm›fl olan kamu yarar›na çal›flan derneklerin,

Madde 17 - Ö¤renci derne¤i üyesi iken ö¤rencilik s›fat› sona erenlerin, 39. maddeye göre kamu hizmeti görevlilerince kurulan
derneklerin üyesi iken o derne¤in kuruldu¤u kamu kurum veya
kuruluflundan veya kamu hizmetinden emeklilik d›fl›nda herhangi
bir nedenle ayr›lanlar›n, derneklere üye olan hakk›n› kaybedenlerin
ve dernek tüzü¤üne ayk›r› hareketlerinden dolay› üyelikten ç›kar›lanlar›n, kay›tl› bulunduklar› derneklerdeki üyelikleri sona erer.

Yukar›da belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kayd›
dernek yönetim kurullar›nca silinir.

Üyelerin haklar›

Madde 18 - Hiç kimse bir derne¤e üye olmaya ve dernekte üye
kalmaya zorlanamaz.

Her üye istifa hakk›na sahiptir.

Dernek üyeleri eflit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler
aras›nda dil, ›rk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve s›n›f
fark› gözeten hükümler bulunamaz ve tüzü¤e eflitli¤i bozan veya
baz› üyelere ayr›cal›k tan›yan hükümler konulamaz.

Ancak;

1. Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri, 16.
madde gere¤ince üye olabilecekleri derneklerin,

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kayna¤› veya özel
imkanlar› kanunla sa¤lanm›fl olan kamu yarar›na çal›flan derneklerin,

Madde 17/1
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 18/5'e cümleler
eklenmifltir.

Üyeli¤in sona ermesi

Üyeli¤in sona ermesi

Yedinci uyum paketi

105

Her üyenin genel kurulda bir oy hakk› vard›r, üye oyunu bizzat kullanmak zorundad›r.
Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy
hakk› yoktur.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakk› vard›r, üye oyunu bizzat kullanmak zorundad›r.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy
hakk› yoktur.

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kifli
taraf›ndan flubenin aç›laca¤› yerin en büyük mülki amirli¤ine yaz›l›
müracaat yap›l›r.
Bu yaz›da, kurucular›n ad› ve soyad›, baba ad›, do¤um yeri ve tarihi,
unvan›, meslek veya sanat›, faaliyet konular›, ikametgah› ve tabiiyeti
ile flube merkez adresinin bildirilmesi ve yaz›ya dernek tüzü¤ünden iki
örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kifli
taraf›ndan flubenin aç›laca¤› yerin en büyük mülki amirli¤ine yaz›l›
müracaat yap›l›r.

Bu yaz›da, kurucular›n ad› ve soyad›, baba ad›, do¤um yeri ve tarihi, meslek veya sanat›, ikametgah› ve tabiiyeti ile flube merkez
adresinin bildirilmesi ve yaz›ya dernek tüzü¤ünden iki örnek ile yetki
belgelerinin eklenmesi zorunludur.

fiube kurucular›n›n, flubenin aç›laca¤› yerde en az alt› aydan beri
ikamet etmeleri zorunludur.

Madde 31 - Dernekler, tüzüklerinde belirtilmifl olmak kayd›yla gerekli
görülen yerlerde flube açabilirler.

Madde 31 - Dernekler, tüzüklerinde belirtilmifl olmak kayd›yla
gerekli gürülen yerlerde flube açabilirler. Kamuya yararl› dernekler
hariç di¤er dernekler, il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla
flube açamazlar.

Madde 31/1
de¤ifltirilmifl ve
31/3 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

fiubelerin kuruluflu

fiubelerin kuruluflu

Yedinci uyum paketi

Tüzel kiflinin üye olmas› hâlinde, yönetim kurulu baflkan› veya temsille görevlendirece¤i kifli oy kullan›r. Bu kiflinin baflkanl›k veya
temsil görevi sona erdi¤inde, tüzel kifli ad›na oy kullanacak kimse
yeniden belirlenir.

Yönetim ve denetleme kurullar›nda görev alamazlar.

Yönetim ve denetleme kurullar›nda görev alamazlar.
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Madde 38 de¤ifltirilmifltir.

‹kinci ve yedinci uyum
paketi

Madde 34
de¤ifltirilmifltir.

‹kinci uyum paketi

Ö¤renci derneklerinin amaç ve faaliyetleri
Madde 38 - Yüksekö¤retim kurumlar›nda kay›tl› ö¤renciler, ancak
e¤itim, ö¤retim, çal›flma, moral, beslenme, dinlenme, sanat, kültür,
bilim ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, beden ve ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi
ve ö¤rencilerin bu konularda kurum idaresi veya di¤er kurulufllar
nezdinde temsil edilmesi amaçlar›yla ö¤renci derne¤i kurabilirler.

Madde 38 - Yüksekö¤retim kurumlar›na kay›tl› ö¤renciler, ancak
e¤itim, ö¤retim, çal›flma, moral, beslenme, dinlenme ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›, beden ve ruh sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi ve ö¤rencilerin
bu konularda kurum idaresi veya di¤er kurulufllar nezdinde temsil
edilmesi amaçlar›yla dernek kurabilirler. Ö¤renci dernekleri bu
amaçlar d›fl›nda faaliyette bulunamazlar.

Federasyon ve konfederasyonlar, ne ad alt›nda olursa olsun, merkezleri d›fl›nda faaliyet gösterecek örgüt kuramazlar ve temsilcilik açamazlar.

Faderasyon ve konfederasyonlar, ne ad alt›nda olursa olsun, merkezleri d›fl›nda faaliyet gösterecek örgüt kuramazlar ve temsilcilik
açamazlar.

Ö¤renci derneklerinin amaç ve faaliyetleri

Dernekler federasyon, federasyonlar da konfederasyon biçiminden
baflka flekilde örgütlenemezler.

Federasyonlar›n üye say›s›n›n beflten ve konfederasyonlar›n üye
say›s›n›n üçten afla¤› düfltü¤ü ve bu durum üç ay içinde giderilmedi¤i
takdirde haklar›nda 51. maddede yaz›l› kendili¤inden da¤›lma hükümleri uygulan›r.

Dernekler federasyon, federasyonlar da konfederasyon biçiminden
baflka flekilde örgütlenemezler.

Federasyon ve konfederasyonlar›n üye say›s› üçten afla¤› düfltü¤ü
ve bu durum üç ay içerisinde giderilmedi¤i takdirde, haklar›nda 51.
maddede yaz›l› kendili¤inden da¤›lma hükümleri uygulan›r.

Federasyon ve konfederasyonlara iliflkin di¤er hususlar hakk›nda bu
Kanun hükümleri uygulan›r.

Madde 34 - Federasyonlar, kurulufl amaçlar› ayn› olan en az befl
derne¤in; konfederasyonlar, kurulufl amaçlar› ayn› olan en az üç federasyonun, amaçlar›n› gerçeklefltirmek üzere üye s›fat›yla bir araya
gelmeleri suretiyle kurulur.

Madde 34 - Federasyonlar, kurulufl amaçlar› ayn› olan ve kamu
yarar›na çal›flan en az üç derne¤in, amaçlar›n› gerçeklefltirmek
üzere üye s›fat›yla bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kurulufl
amaçlar› ayn› olan en az üç federasyonun üye s›fat›yla bir araya
gelmeleri suretiyle kurulur.

Bu Kanunun 5,6 ve 7. maddeleri ile ‹kinci K›sm›n›n Birinci ve
Üçüncü bölümlerini ve Üçüncü, Dördüncü, Beflinci, Alt›nc›, Yedinci
ve Sekizinci K›s›mlar›n› oluflturan maddeler hükümleri federasyonlar ve konfederasyonlar hakk›nda da uygulan›r.

Federasyon ve Konfederasyonlar- Kurulufl

Federasyon ve Konfederasyonlar - Kurulufl
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Yabanc› dernek ve kurulufllarla iliflki
Madde 43 - Dernekler, en az yedi gün önceden merkezlerinin bulundu¤u ve faaliyetin düzenlenece¤i illerin valiliklerine bildirimde bulunmak flart›yla yabanc› ülkelerdeki dernek veya kurulufllar›n üyelerini
Türkiye`ye davet edebilir ya da yabanc› dernek veya kurulufllar›n davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakk›na sahip
üçüncü kiflileri yurt d›fl›na gönderebilirler. Bildirimde, davetin amac›,
tarihi, yeri, ilgili dernek veya kuruluflun ad› ve adresi ile kat›lacak
üyelere veya temsilcilere ait bilgiler bulunur.

Yabanc› dernek ve kurulufllarla iliflki

Madde 43 - Derneklerin, yabanc› ülkelerdeki dernek ve kurulufllar›n
üyelerini Türkiye'ye davet etmesi veya yabanc› derneklerin ve kurulufllar›n davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt d›fl›na
göndermesi, D›fliflleri Bakanl›¤›n›n ve ilgili bakanl›klar›n görüflü
al›narak ‹çiflleri Bakanl›¤›nca verilecek izne ba¤l›d›r.

Madde 43 yeniden
düzenlenmifltir .

Üyeleri için özel k›yafet veya üniforma veya kol ba¤› ve benzer iflaretler
kullanamazlar.

Madde 40 - Dernekler, askerli¤e, millî savunma ve kolluk hizmetlerine
haz›rlay›c› ö¤retim ve e¤itim faaliyetlerinde bulunamazlar. Bu amaçlar›
gerçeklefltirmek üzere kamp veya talim yerleri açamazlar.

Madde 40 - Dernekler, askerli¤e, milli savunma, sivil savunma ve
kolluk hizmetlerine haz›rlay›c› ö¤retim ve e¤itim faaliyetlerinde
bulunamazlar. Bu amaçlar› gerçeklefltirmek üzere kamp veya talim
yerleri açamazlar.

Üyeleri için özel k›yafet veya üniforma veya kol ba¤› ve benzer
iflaretler kullanamazlar.

Milli savunma ve kolluk hizmetlerine haz›rlay›c› faaliyette bulunma
yasa¤›

Üçüncü uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Milli savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine haz›rlay›c›
faaliyette bulunma yasa¤›

Madde 39 - Belli bir kurum veya kuruluflta çal›flan kamu hizmeti
görevlileri ile ayn› veya ayr› kurum veya kuruluflta çal›flsalar bile,
belli bir mesle¤e mensup olan kamu hizmeti görevlileri, ancak
üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla ve sadece il ve ilçe merkezlerinde,
dernek kurabilirler. Bu dernekler yukar›da belirtilen amaçlar d›fl›nda
faaliyette bulunamazlar.

Kamu hizmeti görevlilerinin kuraca¤› derneklerin amac› ve faaliyetleri

‹kinci uyum paketi

Madde 40
de¤ifltirilmifltir.

Üçüncü uyum paketi

Madde 39 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Üçüncü uyum paketi
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Yukar›daki hüküm siyasi partiler hakk›nda uygulanmaz.

Yukar›daki hükümler siyasi partiler hakk›nda uygulanmaz.

Bildiri, beyanname ve benzeri yay›mlar, kanunla yasaklanm›fl herhangi bir dille ve yaz› ile yaz›ld›¤›, Devletin iç ve d›fl güvenli¤ini,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozucu veya suç ifllemeye veya ayaklanmaya veya isyana teflvik edici bir nitelik tafl›d›¤›
veya Devletin gizli belgelerini aç›klamak veya baflkalar›n›n flöhret ve
haklar›na, özel ve aile hayatlar›na tecavüz etmek amac›na yönelik
bulundu¤u takdirde ve ancak gecikmesinde sak›nca bulunmas›
flart›yla, mahallin en büyük mülki amirinin emriyle da¤›t›m› ertelenebilir veya önlenebilir veya da¤›t›lm›flsa toplatt›r›labilir. Mahallin
en büyük mülki amiri bu karar›n› yirmi dört saat içerisinde asliye
ceza hakimli¤ine bildirir. Hakim mülki amirin bu karar›n› en geç k›rk
sekiz saat içinde inceleyerek karara ba¤lar. Bu süre içinde bir karar
verilememesi halinde mahalli mülki amirin karar› hükümsüz say›l›r.

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yay›nlanmas›na iliflkin yönetim
kurulu karar› ile haz›rlanan yay›n metninin birer örne¤inin, yay›m›n
ihbar› amac›yla, gün ve saati yaz›l› al›nd› belgesi karfl›l›¤›nda,
mahallin en büyük mülki amirli¤ine ve Cumhuriyet Savc›l›¤›’na verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yay›nlar, mahallin
en büyük mülki amirli¤ine veriliflinden itibaren yirmi dört saat
geçmedikçe da¤›t›lamaz ve bas›na verilemez.

Madde 44 - Dernekler taraf›ndan yap›lan bildiri, beyanname ve benzeri
yay›nlar, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine ve 174.
maddede s›ralanan ink›lap kanunlar›n›n korunmas› hükümlerine ayk›r›;
Devletin iç ve d›fl güvenli¤ini, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ünü bozucu mahiyette veya suç ifllemeye, ayaklanmaya,
isyana teflvik edici bir nitelik tafl›d›¤› veya Devletin gizli belgelerini
aç›klamak, Atatürk`ün kiflili¤ini, ilkelerini ve çal›flmalar›n› küçük
düflürmek ve kötülemek veya baflkalar›n›n flöhret ve haklar›na, özel ve
aile hayatlar›na tecavüz etmek amac›na yönelik bulundu¤u takdirde,
mahallin en büyük mülki amirinin emriyle toplatt›r›labilir. Mahallin en
büyük mülki amiri bu karar›n› yirmi dört saat içinde asliye ceza hakimli¤ine bildirir. Hâkim, mülki amirin bu karar›n› en geç k›rk sekiz saat
içinde inceleyip karara ba¤lar. Bu süre içinde bir karar verilememesi
halinde, mahalli mülkî amirin karar› hükümsüz say›l›r.

Madde 44 - Dernekler, yönetim kurullar›nca karar verilmeden
bildiri, beyanname veya benzeri yay›nlar yapamaz ve da¤›tamazlar.
Yay›mlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunlar›n
yay›nlanmas› karar›na kat›lan yönetim kurulu baflkan ve üyelerinin
ad›, soyad› ve imzalar›n›n bulunmas› flartt›r.

Madde 44 yeniden
düzenlenmifltir.

Bildiri yay›nlanmas›

Bildiri yay›nlanmas›

Dördüncü uyum paketi
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1. Kasas›n› veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrak›, ayniyat› ve bunlar›n hesaplar›n› ve defterlerini
göstermekten ve sorulan sorulara cevap vermekten; merkez,
müessese veya eklentilerine girilmek istemini yerine getirmekten
kaç›nan,

Vali ve kaymakamlar veya bakanl›klar veya genel müdürlük veya
baflkanl›k müfettiflleri, ‹çiflleri Bakanl›¤› Dernekler Özel Denetleme
Grubu elemanlar› ile ilgili yüksekö¤retim kurumu görevlileri
denetlemeleri s›ras›nda;

Denetleme s›ras›nda, görevli memurlar taraf›ndan istenecek her
türlü defter, belge ve ifllemli yaz›lar›n, dernek yetkilileri taraf›ndan
gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili bulunan bakanl›klar
taraf›ndan ve ayr›ca ö¤renci dernekleri ilgili yüksekö¤retim kurumunca; dini konulu dernekler, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nca; spor
dernek ve kulüpleri de Beden Terbiyesi Genel Müdürlü¤ünce
denetlenir.

Madde 45 - Derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeflit
eklentileri, defterleri, hesap ve ifllemleri, ‹çiflleri Bakanl›¤› veya
bulunduklar› yerin en büyük mülki amiri taraf›ndan her zaman
denetlenebilir. ‹çiflleri Bakanl›¤› bu denetlemeyi, Bakanl›k Teftifl
Kurulu, Emniyet Genel Müdürlü¤ü Teftifl Kurulu, Dernekler Özel
Denetleme Grubu elemanlar› veya Bakanl›k ve Emniyet Genel
Müdürlü¤ü merkez teflkilat›nda görevli di¤er memurlar arac›l›¤›yla,
en büyük mülki amirler bizzat veya görevlendirecekleri memur veya
memurlar arac›l›¤›yla yapt›r›r.

Madde 45 yeniden
düzenlenmifltir.

Öngörülen
yönetmeli¤in kanunun
yürürlük tarihinden
itibaren bir y›l içinde
yürürlü¤e konulmas›
öngörülmüfltür.

Genel denetim

Üçüncü uyum paketi

Denetim s›ras›nda, suç teflkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, ilgili
mülki amirlik durumu derhal Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bildirir.

Denetleme s›ras›nda görevli memurlar taraf›ndan istenecek her türlü
bilgi, belge ve kay›tlar›n, dernek yetkilileri taraf›ndan gösterilmesi veya
verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste¤inin
yerine getirilmesi zorunludur.

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili olan bakanl›klarca da
denetlenebilir. Denetleme sonuçlar›, bilgi için ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
bildirilir.

Gerek görülen hâllerde derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve
her çeflit eklentileri, defterleri, hesap ve ifllemleri, ‹çiflleri Bakanl›¤›
veya bulunduklar› yerin en büyük mülki amiri taraf›ndan her zaman
denetlenebilir. ‹çiflleri Bakanl›¤›, bu denetlemeyi Dernekler Daire
Baflkanl›¤› Personeli veya Bakanl›k Teftifl Kurulu arac›l›¤›yla; en büyük
mülki amirler, bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memurlar
arac›l›¤›yla yapt›r›rlar.

Madde 45 - Dernekler, faaliyetleri ile gelir ve gider ifllemlerinin
sonuçlar› konusunda, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikte
belirtilen flekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi y›l sonu
itibar›yla mahallin en büyük mülki amirine verirler.

Beyanname verme yükümlülü¤ü ve denetim
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Kamu yarar›na çal›flan derneklerin mali denetimi

Madde 47 - Kamu yarar›na çal›flan derneklerin hesaplar› ve bu
hesaplarla ilgili belge ve defterleri, gerekli görülen hallerde, Maliye
Bakanl›¤›nca da denetlenir.

Öngörülen
yönetmeli¤in kanunun
yürürlük tarihinden
itibaren bir y›l içinde
yürürlü¤e konulmas›
öngörülmüfltür.

Üçüncü uyum paketi

Madde 47 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Üçüncü uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 46 - Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amac›n gerçeklefltirilmesi için sürdürülece¤i belirtilen çal›flma konular› do¤rultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, defterlerini ve hesaplar›n› mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak
yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere ‹çiflleri Bakanl›¤›
bünyesinde Dernekler Daire Baflkanl›¤› kurulur. Bu birimin kurulufl,
çal›flma flekli ve denetleme esas ve usulleri, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca
ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 46 - Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amac›
gerçeklefltirmek üzere sürdürülece¤i belirtilen çal›flma konular›
do¤rultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, ifllemlerini,
defterlerini ve hesaplar›n› mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak
yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere ‹çiflleri Bakanl›¤›
Emniyet Genel Müdürlü¤ü bünyesinde bir Dernekler Özel
Denetleme Grubu oluflturulur. Dernekler Özel Denetleme Grubunun
kuruluflu, çal›flma flekli ve denetleme esas ve usulleri bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 46
de¤ifltirilmifltir.

Dernekler Daire Baflkanl›¤›

Dernekler Özel Denetleme Grubu oluflturulmas›

Üçüncü uyum paketi

Görevden uzaklaflt›rma karar› ve gerekçesi, ilgili valilikçe,
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na en geç üç gün içinde bildirilir.

Denetleme, vali ve kaymakamlar›n görevlendirdi¤i memur veya
memurlar arac›l›¤› ile yap›ld›¤› takdirde görevden uzaklaflt›rma,
memurun veya memurlar›n önerisi üzerine vali ve kaymakam›n
onay› ile olur.

Yönetim kurullar› baflkan veya üyelerini veya ilgili personelini geçici olarak görevden uzaklaflt›rabilir.

4. Evrakta sahtekârl›k yapan,

3. A¤›r hapis cezas› verilmesini gerektirir suç iflleyen,

2. ‹fllemlerinde önemli yolsuzluk görülen, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k,
sahtecilik, inanc› kötüye kullanma veya kaçakç›l›k suçlar›n› iflleyen,
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Öngörülen
yönetmeli¤in kanunun
yürürlük tarihinden
itibaren bir y›l içinde
yürürlü¤e konulmas›
öngörülmüfltür.

Madde 62 yeniden
düzenlenmifltir.

Üçüncü uyum paketi

Madde 56 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Üçüncü uyum paketi

Bu maddede say›lan defterlerin noterden tasdikli olmas› zorunludur.

6. Demirbafl defteri: Derne¤e ait demirbafl eflyalar bu deftere ifllenir.

5. Bütçe, kesinhesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesinhesap ve
bilançolar bu deftere ifllenir.

4. Gelir ve gider defteri: Dernek nam›na al›nan bütün paralar›n
al›nd›klar› ve harcanan paralar›n da verildikleri yerler, aç›k ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

3. Gelen ve giden evrak defteri: gelen ve giden evrak, tarih ve
numaras› ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrak›n as›llar› ve giden
evrak›n kopyalar› dosyalar›nda saklan›r.

2. Karar defteri: Yönetim kurullar›n›n kararlar› tarih ve numara
s›ras›yla bu deftere yaz›l›r ve kararlar›n alt› baflkan ve üyelerce
imzalan›r.

1. Üye kay›t defteri: derne¤e girenlerin kimlikleri, derne¤e girifl tarihleri, ayl›k veya y›ll›k aidatlar› bu deftere yaz›l›r.

Madde 62 - Dernekler afla¤›da yaz›l› defterleri tutarlar :

Defter ve kay›tlar

Madde 56 - Ayr› ö¤retim kurumlar›nda olsa bile iki y›l, sömestr
usulü uygulanan yüksekö¤retim kurumlar›nda bu süreyi dolduran,
sömestr say›s› kadar s›n›fta kalan veya bulunduklar› ö¤retim kurumlar›n› normal bitirme senesinden iki sene sonras›na kadar bitirmemifl olan ö¤renciler, ö¤renci derneklerine baflkan olamaz, yönetim,
denetleme kurullar›nda ve di¤er organlarda görev alamaz, dernek
ad›na ö¤renci temsilcilili¤ine seçilemezler. Seçildikten sonra,
yukar›da belirtilen hallere düflenler, daha önce kazand›klar› s›fatlar›
kaybederler.

Ö¤renci dernekleri organlar›nda görev alma yasa¤›

Madde 62 - Dernekler taraf›ndan tutulacak defterler ile ilgili usul ve
esaslar ‹çiflleri ve Maliye Bakanl›klar›nca birlikte ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir. Bu defterlerin noterden onayl› olmas› zorunludur.

Defter ve kay›tlar

Üçüncü uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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Ceza hükümleri

Madde 82 - Bu Kanunun 43. maddesine veya 44 . maddesinin birinci veya ikinci f›kralar›na ayk›r› hareket edenler veya 45. maddenin
üçüncü f›kras›ndaki zorunlulu¤a uymayanlar, 64. maddenin ikinci
f›kras›nda öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanl›kça belirtilen
sürede tafl›nmaz mallar›n› paraya çevirmeyenler üç aydan alt› aya
kadar hapis cezas›yla cezaland›r›l›r.

Ceza hükümleri

Madde 83 - Bu Kanunun 56. maddesine ayk›r› olarak görev kabul
edenler veya bu görevlerin verildi¤ini ö¤rendi¤i halde, bir hafta
içinde istifa etmeyenler, beflbinliradan onbin liraya kadar a¤›r para
cezas› ile cezaland›r›l›r.

Beflinci uyum paketi

Madde 82
de¤ifltirilmifltir.

Yedinci uyum paketi

Madde 83 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Bu birimlerin kurulufl, görev ve yetkileri ile 15. maddeye göre tesis
edilecek Dernekler Kütü¤ünün flekli, düzenleme ve kay›t esaslar›
‹çiflleri Bakanl›¤›nca haz›rlanacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 73 - ‹çiflleri Bakanl›¤›nca, derneklere iliflkin ifl ve ifllemleri
yürütmek, hizmetleri görmek üzere merkezde Emniyet Genel
Müdürlü¤ünde ve her ilde il emniyet müdürlüklerinde dernekler birimi oluflturulur.

Madde 73
de¤ifltirilmifltir.

Öngörülen
yönetmeli¤in kanunun
yürürlük tarihinden
itibaren bir y›l içinde
yürürlü¤e konulmas›
öngörülmüfltür.

Dernek birimi

Üçüncü uyum paketi

Yedinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 82 - Bu Kanunun 43. maddesine veya 45. maddesinin birinci
ve dördüncü f›kralar›ndaki zorunlulu¤a uymayanlar, 64. maddenin
ikinci f›kras›nda öngörülen bildirimi yapmayan veya Bakanl›kça belirtilen sürede tafl›nmaz mallar›n› paraya çevirmeyenler birmilyar liradan
üçmilyar liraya kadar a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›r.

Ceza Hükümleri

Bu birimin illerdeki teflkilâtlanmas›, kurulufl, görev ve yetkileri ile 15.
maddeye göre oluflturulacak Dernekler Kütü¤ünün flekli, düzenleme ve
kay›t esaslar›, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 73 -‹çiflleri Bakanl›¤›nca, derneklere iliflkin ifl ve ifllemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de kaymakaml›klar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluflturulur.

Dernek birimi
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Dernekler-Üyelik-Kazan›lmas›-Kural
Madde 64 - Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kifli ile tüzel
kifliler, derneklere üye olma hakk›na sahiptir.
Yaz›l› olarak yap›lacak üyelik baflvurusu, tüzükte baflkaca bir düzenleme yoksa, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara
ba¤lan›r ve sonuç yaz›yla baflvuru sahibine bildirilir. Baflvurusu kabul
edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Dernekler-Üyelik-Sona ermesi-Ç›kma ile
Madde 66 - Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye
yaz›l› olarak bildirmek kayd›yla, dernekten ç›kma hakk›na sahiptir.
Dernekler-Organlar-Genel Kurul-Oy hakk›ndan yoksunluk
Madde 82 - Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, efli, üstsoyu ve altsoyu aras›ndaki bir hukukî ifllem veya uyuflmazl›k konusunda al›nmas›
gereken kararlarda oy kullanamaz.

Dernekler-Üyelik-Kazan›lmas›-Kural

Madde 64 - Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kifli, derneklere
üye olma hakk›na sahiptir.

Yaz›l› olarak yap›lacak üyelik baflvurusu, tüzükte baflkaca bir düzenleme yoksa, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde
karara ba¤lan›r ve sonuç yaz›yla baflvuru sahibine bildirilir.
Baflvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernekler-Üyelik-Sona ermesi-Ç›kma ile

Madde 66 - Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye
alt› ay önceden yaz›l› olarak bildirmek kayd›yla, dernekten ç›kma
hakk›na sahiptir.

Dernekler-Organlar-Genel Kurul-Oy hakk›ndan yoksunluk

Madde 82 - Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, efli, üstsoyu ve
altsoyu aras›ndaki bir hukukî ifllem veya uyuflmazl›k konusunda
al›nmas› gereken kararlarda oy kullanamaz.

Yedinci uyum paketi

Madde 66/1
de¤ifltirilmifltir.

Madde 82/2
eklenmifltir.

Yedinci uyum paketi

Madde 64/1
de¤ifltirilmifltir.

Tüzel kifli ad›na oy kullanacak kifli hakk›nda da yukar›daki f›kra
hükmü uygulan›r.

Hukuka veya ahlâka ayk›r› amaçlarla dernek kurulamaz.

Hukuka veya ahlâka ayk›r› amaçlarla dernek kurulamaz.

Yedinci uyum paketi

Madde 56 - Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kiflinin kazanç
paylaflma d›fl›nda belirli ve ortak bir amac› gerçeklefltirmek üzere, bilgi
ve çal›flmalar›n› sürekli olarak birlefltirmek suretiyle oluflturduklar›,
tüzel kiflili¤e sahip kifli topluluklar›d›r.

Madde 56 - Dernekler, en az yedi gerçek kiflinin kazanç paylaflma
d›fl›nda belirli ve ortak bir amac› gerçeklefltirmek üzere, bilgi ve
çal›flmalar›n› sürekli olarak birlefltirmek suretiyle oluflturduklar›,
tüzel kiflili¤e sahip kifli topluluklar›d›r.

Madde 56/1
de¤ifltirilmifltir.

Dernekler-Kurulufl-Tan›m›

Dernekler-Kurulufl-Tan›m›

Yedinci uyum paketi

22.11.2001 tarihli ve 4721 say›l› Türk Medeni Kanunu
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Madde 91 - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçlar›
gerçeklefltirmek üzere uluslararas› faaliyette ve iflbirli¤inde bulunabilirler, yurt d›fl›nda flube açabilirler ve yurt d›fl›nda kurulmufl dernek veya
kurulufllara üye olarak kat›labilirler.

Madde 91 - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçlar›
gerçeklefltirmek üzere, uluslararas› faaliyette bulunabilirler ve yurt
d›fl›nda flube açabilirler.

Madde 92 - Yabanc› dernekler, uluslararas› alanda iflbirli¤i
yap›lmas›nda yarar görülen hallerde ve karfl›l›kl› olmak kofluluyla
D›fliflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›nmak suretiyle ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n
izniyle Türkiye`de faaliyette ve iflbirli¤inde bulunabilirler, flube açabilirler, üst kurulufllar kurabilir ve kurulmufl üst kurulufllara kat›labilirler.

Madde 92 - Yabanc› dernekler, uluslararas› alanda iflbirli¤i
yap›lmas›nda yarar görülen hâllerde ve karfl›l›kl› olmak kofluluyla
kültürel, ekonomik ve teknik konularda bilgi veya teknolojilerinden
yararlan›lmak üzere, Bakanlar Kurulunun izniyle Türkiye'de
faaliyette bulunabilirler, flube açabilirler, üst kurulufllar kurabilirler,
kurulmufl üst kurulufllara kat›labilirler.

Madde 94/2
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

fiube kurulufl bildiriminin içeri¤i ve gerekli belgeler, yönetmelikte gösterilir.

Madde 94 --Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul karar›yla
flube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en
az üç kiflilik kurucular kurulu, flube aç›lacak yerin en büyük mülkiamirine flube kurulufl bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Madde 94 - Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul karar›yla
flube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen
en az üç kiflilik kurucular kurulu, flube aç›lacak yerin en büyük mülki
amirine flube kurulufl bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

fiube kurucular›n›n, flubenin aç›laca¤› yerde en az alt› aydan beri
oturmakta olmalar› zorunludur.
fiube kurulufl bildiriminin içeri¤i ve gerekli belgeler, yönetmelikte
gösterilir.

Dernekler-Derneklerin örgütlenmesi-fiube açmalar›-Kuruluflu

Dernekler-Derneklerin örgütlenmesi-fiube açmalar›-Kuruluflu

(Dördüncü Uyum Paketinin 36. maddesine göre “bu Kanunla de¤ifltirilen Türk Medeni Kanunun 92. maddesi hükmü, dernek ve vak›f
d›fl›ndaki di¤er kâr amac› gütmeyen kurulufllar hakk›nda da uygulan›r)

Dernekler-Derneklerin faaliyetleri- Uluslararas› faaliyetler-Yabanc›
dernekler

Dernekler-Derneklerin faaliyetleri- Uluslararas› faaliyetler-Yabanc›
dernekler

Türkiye'de kurulan dernekler, amaçlar› do¤rultusunda uluslararas›
alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda yarar görülen hâllerde, Bakanlar
Kurulunun izniyle yurt d›fl›nda kurulmufl dernek veya kurulufllara
üye olarak kat›labilirler.

Dernekler-Derneklerin faaliyetleri- Uluslararas› faaliyetler-Faaliyet
serbestli¤i

Dernekler-Derneklerin faaliyetleri- Uluslar aras› faaliyetler-Faaliyet
serbestli¤i

Yedinci uyum paketi

Madde 92
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 91
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

115

Ancak bu süre içinde toplu ifl sözleflmesi üzerinde ç›kacak menfaat
uyuflmazl›klar› Yüksek Hakem Kurulunca karara ba¤lan›r.

Geçici Madde 1 - Serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren
on y›l süreyle 5.5.1983 gün ve 2822 say›l› Kanunun grev ve lokavt
ile arabuluculuk hükümleri uygulanmaz.
Üçüncü Uyum Paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Seçim dönemi-seçim bafllang›ç tarihi ve seçim günü
Madde 8 - Mahalli ‹dareler seçimleri befl y›lda bir yap›l›r. Her seçim
döneminin beflinci y›l›ndaki 1 Ocak günü seçimin bafllang›ç tarihidir.
Ayn› y›l›n Mart ay›n›n son Pazar günü oy verme günüdür.
Milletvekili Seçimi Kanununun 7. maddesinin son f›kras› gere¤ince
yap›lan seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden
önceki veya sonraki bir y›l içinde yap›lmas› gereken mahalli idareler organlar›na veya bu organlar›n üyeliklerine iliflkin genel veya ara
seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birlefltirilir.
Yeni kurulan belediyelerin ilk belediye baflkan ve belediye meclisi
üyeleri seçimleri ile yeni kurulan illerde il genel meclisi üyeleri seçimi,
yukar›daki f›kralarda belirtilen ilk genel mahalli idareler seçimleri ile
birlikte yap›l›r.
Mahalli idareler seçiminin savafl hali nedeniyle bir y›la kadar ertelenmesi kanunla düzenlenir.

Seçim dönemi-seçim bafllang›ç tarihi ve seçim günü

Madde 8 - Mahalli ‹dareler seçimleri befl y›lda bir yap›l›r. Her seçim
döneminin beflinci y›l›ndaki 1 Ocak günü seçimin bafllang›ç tarihidir. Ayn› y›l›n Mart ay›n›n son Pazar günü oy verme günüdür.

Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki
bir y›l içinde yap›lmas› gereken mahalli idareler organlar›na veya bu
organlar›n üyeliklerine iliflkin genel veya ara seçimler milletvekili
genel veya ara seçimleriyle birlikte yap›l›r.

Yeni kurulan belediyelerin ilk belediye baflkan ve belediye meclisi
üyeleri seçimleri ile yeni kurulan illerde il genel meclisi üyeleri seçimi, yukar›daki f›kralarda belirtilen ilk genel mahalli idareler seçimleri ile birlikte yap›l›r.

Mahalli idareler seçiminin savafl hali nedeniyle bir y›la kadar ertelenmesi kanunla düzenlenir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 8/2
de¤ifltirilmifltir.

18.1.1984 tarihli ve 2972 say›l› Mahalli ‹dareler ile Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanun

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR- S‹YAS‹ PART‹LER

Geçici Madde 1
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Üçüncü Uyum Paketi

6.6.1985 tarihli ve 3218 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR- SEND‹KAL HAKLAR
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Madde 11'in (f)
bendinin (1) ve (3)
say›l› alt bentleri
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 7'ye bir f›kra
eklenmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boflalma olmas›
halinde, ara seçime gidilir.
Ara seçimleri, her seçim döneminde bir defa yap›l›r ve genel seçimden
otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boflalan üyeliklerin
say›s›, üye tam say›s›n›n yüzde beflini buldu¤u hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yap›lmas›na Türkiye Büyük Millet Meclisince karar
verilir.
Genel seçimlere bir y›l kala ara seçimi yap›lamaz.

Madde 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boflalma olmas›
halinde, ara seçime gidilir.

Ara seçimleri, her seçim döneminde bir defa yap›l›r ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boflalan üyeliklerin say›s›, üye tam say›s›n›n yüzde beflini buldu¤u hallerde, ara
seçimlerinin üç ay içinde yap›lmas›na Türkiye Büyük Millet
Meclisince karar verilir.

Genel seçimlere bir y›l kala ara seçimi yap›lamaz.

Milletvekili seçilemeyecek olanlar:
Madde 11 - Afla¤›da yaz›l› olanlar milletvekili seçilemezler:
a) ‹lkokul mezunu olmayanlar,
b) K›s›tl›lar,
c) Yükümlü oldu¤u askerlik hizmetini yapmam›fl olanlar,
d) Kamu hizmetinden yasakl›lar,
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir y›l veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun a¤›r hapis cezas›na hüküm giymifl olanlar,
f) Affa u¤ram›fl olsalar bile;
1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k,
sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar
ile istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar›, resmî
ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma veya Devlet s›rlar›n› aç›¤a
vurma suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,

Milletvekili seçilemeyecek olanlar:

Madde 11 - Afla¤›da yaz›l› olanlar milletvekili seçilemezler:

a) ‹lkokul mezunu olmayanlar,
b) K›s›tl›lar,
c) Yükümlü oldu¤u askerlik hizmetini yapmam›fl olanlar,
d) Kamu hizmetinden yasakl›lar,
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir y›l veya daha fazla hapis veya
süresi ne olursa olsun a¤›r hapis cezas›na hüküm giymifl olanlar,
f) Affa u¤ram›fl olsalar bile;
1. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik,
inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar ile istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar›, resmî ihale
ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma veya Devlet s›rlar›n› aç›¤a vurma
suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,

Yukar›da yaz›l› haller d›fl›nda, bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye
Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmamas› halinde, boflalmay›
takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü o seçim
çevresinde ara seçim yap›l›r.

Ara seçimi

Ara seçimi

10.6.1983 tarihli ve 2839 say›l› Milletvekili Seçimi Kanunu
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2. Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› suçlardan veya bu suçlar›n ifllenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan
mahkum olanlar,
3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
f›kralar›nda yaz›l› eylemlerle ayn› Kanunun 537. maddesinin birinci,
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beflinci f›kralar›nda yaz›l› eylemleri siyasi
ve ideolojik amaçlarla ifllemekten mahkûm olanlar.
Seçimin veya tutana¤›n iptali
Madde 39 - Oylar›n dökümüne, say›m›na veya bu oylar›n partiler ile
ba¤›ms›z adaylara bölümüne iliflkin olarak milletvekili tutanaklar›na
yap›lan itiraz üzerine yeniden yap›lan döküm, say›m ve hesap sonucunda tutanaklar›n iptaline karar verildi¤i takdirde, yeniden yap›lacak
döküm, say›m ve hesap sonucuna göre seçilmifl olduklar› anlafl›lanlara
Yüksek Seçim Kurulu taraf›ndan tutanaklar› verilir.
Bir seçim çevresinde yap›lan seçimin, seçim ifllemleri sebebiyle
iptaline karar verildi¤i takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim
yap›l›r ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline dair kararla birlikte o
çevrede, seçimin yap›laca¤›n› Resmi Gazete ve di¤er vas›talarla derhal
ilan eder.
Bu ilandan sonra gelen doksan›nc› günü takip eden ilk Pazar günü oy
verme günüdür.
Yukar›daki f›kralar d›fl›nda milletvekillerinden bir veya birkaç›n›n
tutanaklar›n›n iptaline karar verildi¤i takdirde, tutanaklar› iptal olunan
milletvekilleri yerine, 34 ve 35. madde esaslar›na göre s›radaki adaya
tutanak verilir.
S›rada olanlar yetmedi¤i takdirde, aç›k kalan milletvekillikleri için
Kanunun ara seçimi hakk›nda kabul etti¤i hükümlere uyulur.

2. Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l›
suçlardan veya bu suçlar›n ifllenmesini aleni olarak tahrik etme
suçundan mahkûm olanlar,

3. Türk Ceza Kanununun 312. maddesinin ikinci f›kras›nda yaz›l›
halk› s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a, aç›kca tahrik etme suçlar›ndan mahkum olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
f›kralar›nda yaz›l› eylemlerle ayn› Kanunun 537. maddesinin birinci,
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beflinci f›kralar›nda yaz›l› eylemleri
siyasi ve ideolojik amaçlarla ifllemekten mahkûm olanlar.

Seçimin veya tutana¤›n iptali

Madde 39 - Oylar›n dökümüne, say›m›na veya bu oylar›n partiler ile
ba¤›ms›z adaylara bölümüne iliflkin olarak milletvekili tutanaklar›na
yap›lan itiraz üzerine yeniden yap›lan döküm, say›m ve hesap sonucunda tutanaklar›n iptaline karar verildi¤i takdirde, yeniden
yap›lacak döküm, say›m ve hesap sonucuna göre seçilmifl olduklar›
anlafl›lanlara Yüksek Seçim Kurulu taraf›ndan tutanaklar› verilir.

Bir seçim çevresinde yap›lan seçimin, seçim ifllemleri sebebiyle
iptaline karar verildi¤i takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim
yap›l›r ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline dair kararla birlikte
o çevrede, seçimin yap›laca¤›n› Resmi Gazete ve di¤er vas›talarla
derhal ilan eder.

Bu ilandan sonra gelen altm›fl›nc› günü takip eden ilk Pazar günü oy
verme günüdür.

Yukar›daki f›kralar d›fl›nda milletvekillerinden bir veya birkaç›n›n
tutanaklar›n›n iptaline karar verildi¤i takdirde, tutanaklar› iptal olunan milletvekilleri yerine, 34 ve 35. madde esaslar›na göre s›radaki
adaya tutanak verilir.

S›rada olanlar yetmedi¤i takdirde, aç›k kalan milletvekillikleri için
Kanunun ara seçimi hakk›nda kabul etti¤i hükümlere uyulur.
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Madde 149/A yeniden
düzenlenmifltir.

Alt›nc› uyum paketi

Madde 55/A yeniden
düzenlenmifltir.

Alt›nc› uyum paketi

Yukar›daki f›kra hükümlerine göre özel radyo ve televizyonlar›n yay›n
ilkelerinin belirlenmesinde, Yüksek Seçim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yukar›daki f›kra hükümlerine göre özel radyo ve televizyonlar›n
yay›n ilkelerinin belirlenmesinde Yüksek Seçim Kurulu görevli ve
yetkilidir.

Özel radyo ve televizyon yay›nlar›na iliflkin suçlar
Madde 149/A - Bu Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim
Kurulunca belirlenen esaslara ayk›r› olarak yay›n yap›lmas› halinde,
ülke genelinde yay›n yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›
Yüksek Seçim Kurulu, yerel yay›n yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n› ise yay›n›n yap›ld›¤› yer ilçe seçim kurulu uyar›r veya ayn›
yay›n kufla¤›nda aç›k bir flekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmamas› veya ayk›r›l›¤›n tekrar› halinde, Yüksek Seçim Kurulu veya
yay›n›n yap›ld›¤› yer ilçe seçim kurulunca, ihlâle konu program›n

Madde 149/A - Bu kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim
Kurulunca belirlenen esaslara ayk›r› olarak ülke genelinde yay›n
yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n yay›nlar›n›n befl günden on befl güne kadar durdurulmas›na Yüksek Seçim Kurulunca,
yerel yay›n yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n
yay›nlar›n›n üç günden yedi güne kadar durdurulmas›na ilçe seçim
kurulunca karar verilir.

Ülke çap›nda yay›n yapan özel radyo ve televizyonlar›n hangileri
oldu¤unu belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim
Kurulunun buna iliflkin karar› Resmî Gazete’de yay›mlan›r.

‹lçe seçim kurullar›n›n verdi¤i kararlara karfl›, yirmi dört saat içinde il
seçim kurullar›na itiraz edilebilir. ‹l seçim kurulu kararlar› kesindir.

Özel radyo ve televizyon yay›nlar›na iliflkin suçlar

Ülke çap›nda yay›n yapan özel radyo ve televizyonlar›n hangileri
oldu¤unu belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek
Seçim Kurulunun buna iliflkin karar› Resmi Gazete’de yay›mlan›r.

‹lçe seçim kurullar›n›n verdi¤i kararlara karfl› yirmi dört saat içinde il
seçim kurullar›na itiraz edilebilir.‹l seçim kurulunun karar› kesindir.

Yap›lacak yay›nlar›n yukar›daki esaslara uygunlu¤unun gözetim, denetim ve de¤erlendirilmesinde, ülke çap›nda yay›n yapan özel radyo ve
televizyonlar için Yüksek Seçim Kurulu; bunun d›fl›nda yay›n yapan
özel radyo ve televizyonlar için yay›n›n yap›ld›¤› yer ilçe seçim kurullar›
görevli ve yetkilidir.

Madde 55/A Seçimlerin bafllang›ç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel
radyo ve televizyon kurulufllar›, yapacaklar› yay›nlarda 2954 say›l›
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 5, 20, 22 ve 23. maddeleri ile
31. maddesinin ikinci f›kras› hükümlerine tabidir.

Madde 55/A - (Ek: 28/12/1993 - 3959/2 md.)
Seçimlerin bafllang›ç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar
özel radyo ve televizyon kurulufllar› yapacaklar› yay›nlarda 2954
say›l› Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 5, 20, 22, 23. maddeleri ile 31. maddenin ikinci f›kras› hükümlerine tabidir.

Yap›lacak yay›nlar›n yukar›daki esaslara uygunlu¤unun gözetim,ve
de¤erlendirilmesinde ülke çap›nda yay›n yapan özel radyo ve televizyonlar için Yüksek Seçim Kurulu; bunun d›fl›nda yay›n yapan özel
radyo ve televizyonlar için yay›n›n yap›ld›¤› yer ilçe seçim kurullar›
görevli ve yetkilidir.

Özel radyo ve televizyonlarla yay›n

Özel radyo ve televizyonlarla yay›n

26.4.1961 tarihli ve 298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun
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Birinci f›kra hükmüne göre hakk›nda yay›n durdurulmas› karar› verilen
özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n sorumlular›, on milyar liradan
seksen befl milyar liraya kadar, yerel yay›n yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n sorumlular›, üç yüz ellimilyon liradan dört milyar
liraya kadar a¤›r para cezas›yla, yetkili mahkemesince cezaland›r›l›r.
Tekerrürü halinde bu cezalar üç misli olarak uygulan›r. Bu f›kraya göre
verilecek cezalarda Türk Ceza Kanununun 119. maddesi uygulanmaz.

Birinci f›kra hükmüne ayk›r› hareket eden özel radyo ve televizyon
kurulufllar›n›n sorumlular› bir milyar liradan befl milyar liraya kadar,
yerel yay›n yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n sorumlular› on milyon liradan yüz milyon liraya kadar a¤›r para cezas›yla
ilgili mahkemesince cezaland›r›l›r.Tekerrürü halinde bu cezalar üç
misli olarak uygulan›r. Bu f›kraya göre verilecek cezalarda Türk
Ceza Kanununun 119. maddesi uygulanmaz.

Madde 8/1
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Siyasi partilerin genel merkezi Ankara`da bulunur.

Siyasi partilerin genel merkezi Ankara'da bulunur.

Bildiride, kurulacak siyasi partinin ad›, genel merkez adresi merkez
adresi, kurucular›n ad›, soyad›, do¤um yeri ve tarihi, ö¤renim
durumlar›, meslek veya sanatlar›yla ikametgahlar›n›n belirtilmesi ve
bu bildirinin bütün kurucular taraf›ndan imzalanmas› ve bildiriye
befler adet olmak üzere kurucular›n nüfus kay›t örnekleri, adli sicil
belgeleri ve kurucular›n ayr› ayr› düzenledikleri siyasi parti kurucusu
olabilme flartlar›n› tafl›d›klar›n› belirten imzal› beyannameler ile

Bildiride, kurulacak siyasi partinin ad›, genel merkez adresi, kurucular›n ad›, soyad›, do¤um yeri ve tarihi, ö¤renim durumlar›, meslek veya
sanatlar›yla ikametgahlar›n›n belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular taraf›ndan imzalanmas› ve bildiriye befler adet olmak üzere kurucular›n nüfus kay›t örnekleri, adli sicil belgeleri ve kurucular›n ayr› ayr›
düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme flartlar›n› tafl›d›klar›n›

Siyasi partiler, afla¤›da belirtilen bildiri ve belgelerin, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na verilmesiyle tüzel kiflilik kazan›rlar.

Madde 8 - Siyasî partiler, partiye üye olma yeterli¤ine sahip en az otuz
Türk vatandafl› taraf›ndan kurulur.

Madde 8 - Siyasi partiler, milletvekili seçilme yeterli¤ine sahip en
az otuz Türk vatandafl› taraf›ndan kurulur.

Siyasi partiler, afla¤›da belirtilen bildiri ve belgelerin, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na verilmesiyle tüzel kiflilik kazan›rlar.

Partilerin kurulmas›

Partilerin kurulmas›

22.4.1983 tarihli ve 2820 say›l› Siyasi Partiler Kanunu

Bu kararlar ilgili en yüksek mülki amirlerce derhâl yerine getirilir.

Bu kararlar ilgili en yüksek mülki amirlerce derhal yerine getirilir.

yay›n› bir ilâ on iki kez aras›nda durdurulur. Ayk›r›l›¤›n tekrar› hâlinde,
ülke genelinde yay›n yapan özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n
yay›nlar›n›n Yüksek Seçim Kurulunca befl günden on befl güne kadar
durdurulmas›na, yerel yay›n yapan özel radyo ve televizyonlar›n
yay›nlar›n›n ise yay›n›n yap›ld›¤› yer ilçe seçim kurulunca üç günden
yedi güne kadar durdurulmas›na karar verilir.
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Madde 11/2 (b) bendinin (2),(3), ve (5)
nolu alt bentleri
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

3 - Taksirli suçlar hariç befl y›l a¤›r hapis veya befl y›l ve daha
fazla hapis cezas›na mahkûm olanlar,
4 - Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l›
suçlardan veya bu suçlar›n ifllenmesini aleni olarak tahrik etme
suçundan mahkûm olanlar,

3 - Herhangi bir suçtan dolay› a¤›r hapis veya taksirli suçlar hariç
üç y›l veya daha fazla hapis cezas›na mahkûm olanlar,

4 - Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l›
suçlardan veya bu suçlar›n ifllenmesini aleni olarak tahrik etme
suçundan mahkûm olanlar,

b) 1 - Kamu hizmetlerinden yasakl›lar,

b) 1 - Kamu hizmetlerinden yasakl›lar,

2 - Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k,
sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c›
suçlar ile istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k
suçlar›, resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma veya Devlet
s›rlar›n› aç›¤a vurma suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,

a) Hakimler ve savc›lar, Say›fltay dahil yüksek yarg› organlar› mensuplar›, kamu kurum ve kurulufllar›n›n memur statüsündeki görevlileri,
yapt›klar› hizmet bak›m›ndan iflçi niteli¤i tafl›mayan di¤er kamu
görevlileri, Silahl› Kuvvetler mensuplar› ile yüksekö¤retim öncesi
ö¤rencileri siyasi partilere üye olamazlar.

a) Hakimler ve savc›lar, Say›fltay dahil yüksek yarg› organlar› mensuplar›, kamu kurum ve kurulufllar›n›n memur statüsündeki
görevlileri, yapt›klar› hizmet bak›m›ndan iflçi niteli¤i tafl›mayan di¤er
kamu görevlileri, Silahl› Kuvvetler mensuplar› ile yüksekö¤retim
öncesi ö¤rencileri siyasi partilere üye olamazlar.

2 - Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar
ile istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar›,
resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma veya Devlet s›rlar›n›
aç›¤a vurma suçlar›ndan biriyle mahkûm olanlar,

Ancak;

Siyasi partilere üye olma

Siyasi partilere üye olma

Ancak;

‹çiflleri Bakanl›¤›, kurulufl bildirisi ve al›nd› belgesinin onayl› birer
örne¤i ile bildiri eklerinin birer tak›m›n› üç gün içinde Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderir.

‹çiflleri Bakanl›¤›, kurulufl bildirisi ve al›nd› belgesinin onayl› birer
örne¤i ile bildiri eklerinin birer tak›m›n› üç gün içinde Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› ile Anayasa Mahkemesi’ne gönderir.

Madde 11 - On sekiz yafl›n› dolduran, medeni ve siyasi haklar› kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandafl› bir siyasi partiye üye
olabilir.

Bilgi ve belgelerin al›nd›¤› anda, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca bir al›nd› belgesi
verilir.

Bilgi ve belgelerin al›nd›¤› anda, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca bir al›nd› belgesi verilir.

Madde 11 - On sekiz yafl›n› dolduran, medeni ve siyasi haklar› kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandafl› bir siyasi partiye
üye olabilir.

belirten imzal› beyannameler ile kurucular taraf›ndan imzalanm›fl parti
tüzü¤ü ve program›n›n eklenmesi flartt›r.

kurucular taraf›ndan imzalanm›fl parti tüzü¤ü ve program›n›n eklenmesi flartt›r.
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Madde 66/2 de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Ba¤›fllar
Madde 66 - Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve
muhtarl›klar, kamu iktisadi teflebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayan›larak kurulmufl bankalar ve di¤er kurulufllar,
kamu iktisadi teflebbüsü say›lmamakla beraber ödenmifl sermayesinin
bir k›sm› Devlete veya bu f›krada ad› geçen kurum, idare, teflebbüs,
banka veya kurulufllara ait müesseseler, siyasi partilere hiçbir suretle
tafl›n›r veya tafl›nmaz mal veya nakit veya haklar ba¤›fllayamaz ve bu
gibi mal veya haklar›n kullan›lmas›n› bedelsiz olarak b›rakamazlar;
ba¤l› olduklar› kanun hükümleri d›fl›nda siyasi partilere ayni haklar›n
devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. Kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›, iflçi ve iflveren sendikalar› ile bunlar›n üst
kurulufllar›, dernekler, vak›flar ve kooperatifler, özel kanunlar›nda yer
alan hükümlere uymak kofluluyla siyasi partilere maddi yard›m ve
ba¤›flta bulunabilirler.
Yukar›daki f›kran›n d›fl›nda kalan gerçek ve tüzel kiflilerin her birinin bir
siyasi partiye ayn› y›l içerisinde iki milyar liradan fazla k›ymette ayni
veya nakdi ba¤›flta bulunmas› veya yay›nlar› kulland›rmas› yasakt›r.
Ba¤›fl veya ba¤›fllar›n ba¤›flta bulunana veya yetkili temsilcisine veya
vekiline ait oldu¤unun partice verilen makbuzda aç›kça belirtilmesi
gerekir. Böyle bir belgeye dayan›lmaks›z›n siyasi partilerce ba¤›fl kabul
edilemez.
Siyasi partiler, yabanc› devletlerden, uluslararas› kurulufllardan,Türk
uyruklu olmayan gerçek ve tüzel kiflilerden herhangi bir suretle ayni
veya nakdi yard›m ve ba¤›fl alamazlar.

Madde 66 - Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve
muhtarl›klar, kamu iktisadi teflebbüsleri, özel kanunla veya özel
kanunla verilen yetkiye dayan›larak kurulmufl bankalar ve di¤er
kurulufllar, kamu iktisadi teflebbüsü say›lmamakla beraber ödenmifl
sermayesinin bir k›sm› Devlete veya bu f›krada ad› geçen kurum,
idare, teflebbüs, banka veya kurulufllara ait müesseseler, siyasi partilere hiçbir suretle tafl›n›r veya tafl›nmaz mal veya nakit veya haklar
ba¤›fllayamaz ve bu gibi mal veya haklar›n kullan›lmas›n› bedelsiz
olarak b›rakamazlar; ba¤l› olduklar› kanun hükümleri d›fl›nda siyasi
partilere ayni haklar›n devrine dair tasarruflarda bulunamazlar.
Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, iflçi ve iflveren
sendikalar› ile bunlar›n üst kurulufllar›, dernekler, vak›flar ve kooperatifler, özel kanunlar›nda yer alan hükümlere uymak kofluluyla
siyasi partilere maddi yard›m ve ba¤›flta bulunabilirler.

Yukar›daki f›kran›n d›fl›nda kalan gerçek ve tüzel kiflilerin her birinin
bir siyasi partiye ayn› y›l içerisinde iki milyar liradan fazla k›ymette
ayni veya nakdi ba¤›flta bulunmas› yasakt›r. Ba¤›fl veya ba¤›fllar›n
ba¤›flta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait
oldu¤unun partice verilen makbuzda aç›kça belirtilmesi gerekir.
Böyle bir belgeye dayan›lmaks›z›n siyasi partilerce ba¤›fl kabul
edilemez.

Siyasi partiler, yabanc› devletlerden, uluslararas› kurulufllardan,
Türk uyruklu olmayan gerçek ve tüzel kiflilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yard›m ve ba¤›fl alamazlar.

Yüksekö¤retim elemanlar›, yasaklaman›n d›fl›ndad›r. Bunlar hakk›nda
Yüksekö¤retim Kanunu uygulan›r.

Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

5 - Terör eyleminden mahkûm olanlar,

Ba¤›fllar

5 - Türk Ceza Kanununun 512. maddesinin ikinci f›kras›nda yaz›l› halka
s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve düflmanl›¤a
aç›kça tahrik etme suçlar›ndan mahkûm olanlar,
Siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.
Yüksekö¤retim elemanlar›, yasaklaman›n d›fl›ndad›r. Bunlar
hakk›nda Yüksekö¤retim Kanunu uygulan›r.
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Madde 98 - Siyasi partilerin kapat›lmas› davalar›, Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›s› taraf›ndan Anayasa Mahkemesi’nde aç›l›r.

Madde 98/1'e bir
cümle eklenmifltir.

Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n soruflturma için görevlendirdi¤i
Baflsavc› yard›mc›lar›n›n, Yarg›tay üyeli¤ine seçilmeleri hali hariç,
soruflturma sonuçlan›ncaya kadar süreli veya süresiz baflka bir
göreve atanmalar› Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n yaz›l› muvafakat›na
ba¤l›d›r.

Cumhuriyet Baflsavc›s›, soruflturmay› Cumhuriyet Baflsavc›vekili
veya yard›mc›lar› eliyle de yürütebilir.

Siyasi partiler, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n isteklerine en geç on
befl gün içinde cevap vermek zorundad›rlar.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› siyasi partilerden incelenmek
üzere gerekli gördü¤ü belgeleri isteyebilir.

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, iddianamesine esas teflkil edecek olaylar›n
araflt›r›lmas› ve soruflturulmas›nda ve davan›n aç›lmas› ve
yürütülmesinde Cumhuriyet savc›lar›na ve sorgu hakimlerine
tan›nan bütün yetkilere sahiptir. Ancak, Anayasan›n ve kanunlar›n
sadece hakimler taraf›ndan kullan›labilece¤ini belirtti¤i yetkiler
bunun d›fl›ndad›r.

Anayasa Mahkemesince verilen kararlar kesindir.

Siyasi partilerin kapat›lmas›- Görevli mahkeme ve savc›l›k

Dördüncü Uyum Paketi

Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n soruflturma için görevlendirdi¤i Baflsavc›
yard›mc›lar›n›n, Yarg›tay üyeli¤ine seçilmeleri hali hariç, soruflturma
sonuçlan›ncaya kadar süreli veya süresiz baflka bir göreve atanmalar›
Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n yaz›l› muvafakat›na ba¤l›d›r.

Cumhuriyet Baflsavc›s›, soruflturmay› Cumhuriyet Baflsavc›vekili veya
yard›mc›lar› eliyle de yürütebilir.

Siyasi partiler, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n isteklerine en geç on befl
gün içinde cevap vermek zorundad›rlar.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› siyasi partilerden incelenmek üzere
gerekli gördü¤ü belgeleri isteyebilir.

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, iddianamesine esas teflkil edecek olaylar›n
araflt›r›lmas› ve soruflturulmas›nda ve davan›n aç›lmas› ve
yürütülmesinde Cumhuriyet savc›lar›na ve sorgu hakimlerine tan›nan
bütün yetkilere sahiptir. Ancak, Anayasan›n ve kanunlar›n sadece
hakimler taraf›ndan kullan›labilece¤ini belirtti¤i yetkiler bunun
d›fl›ndad›r.

Anayasa Mahkemesince verilen kararlar kesindir.

Madde 98 - Siyasi partilerin kapat›lmas› davalar›, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›s› taraf›ndan Anayasa Mahkemesi’nde aç›l›r. Siyasi partilerin
kapat›lmas› davalar›nda kapat›lmaya karar verilebilmesi için beflte
üç oy çoklu¤u flartt›r.

Siyasi Partilerin Kapat›lmas›-Görevli mahkeme ve savc›l›k
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Madde 100/1
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi
Madde 100 - Anayasada yaz›l› nedenlerle Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan bir siyasi partinin kapat›lmas› davas›n›n aç›lmas›;
a) Re`sen,
b) Bakanlar Kurulu karar› üzerine Adalet Bakan›n›n istemiyle,
c) Bir siyasi partinin istemi üzerine,
Olur

Madde 100 - Bir siyasi partinin, bu Kanunun dördüncü k›sm›nda
yer alan hükümleri ihlal etmesi sebebiyle Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
taraf›ndan partinin kapat›lmas› davas›n›n aç›lmas›:
a) Re’sen,
b) Bakanlar Kurulu karar› üzerine Adalet Bakan›n›n istemiyle,
c) Bir siyasi partinin istemi üzerine,
Olur
Ancak, bir siyasi partinin Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’ndan dava
aç›lmas›n› isteyebilmesi için, bu partinin son milletvekili genel
seçimlerine kat›lm›fl olmas›, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu
bulunmas›, ilk büyük kongresini yapm›fl olmas›, partinin merkez
karar ve yönetim kurulunun üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤unun
oyu ile dava aç›lmas›n›n istenmesi yolunda karar al›nm›fl bulunmas›
ve istemin parti ad›na parti genel baflkan› taraf›ndan Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na yaz›l› olarak yap›lm›fl olmas› gerekir.
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Adalet Bakan›n›n veya partinin yaz›l› isteminde yeterli delil bulundu¤u kan›s›na var›rsa davay› açar. Yeterli
delil bulunmad›¤› kan›s›na var›rsa dava açmayaca¤›n› istemde bulunan Adalet Bakan›na veya siyasi parti genel baflkanl›¤›na yaz› ile
bildirir.
Adalet Bakan›n›n veya siyasi partinin, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n
bildirimi üzerine, bu bildirimin tebli¤i tarihinden bafllayarak otuz
gün içinde Siyasi Partilerle ‹lgili Yasaklar› ‹nceleme Kurulu’na yaz›
ile itirazda bulunma hakk› vard›r.
Kurul, itiraz› ivedilikle en geç otuz gün içinde inceler; itiraz› hakl›
görmezse dava aç›lmaz; hakl› görürse, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
Anayasa Mahkemesi’ne dava açmakla yükümlüdür.
Bu maddenin birinci f›kras›n›n (b) ve (c) bentlerinde yer alan
hükümler milletvekili genel seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine
veya milletvekili ara seçimlerine dair verilen karar›n Resmi
Gazete’de yay›mland›¤› tarihten bafllayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre içinde uygulanamaz.

Adalet Bakan›n›n veya siyasi partinin, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n
bildirimi üzerine, bu bildirimin tebli¤i tarihinden bafllayarak otuz gün
içinde Siyasi Partilerle ‹lgili Yasaklar› ‹nceleme Kurulu’na yaz› ile itirazda bulunma hakk› vard›r.
Kurul, itiraz› ivedilikle en geç otuz gün içinde inceler; itiraz› hakl›
görmezse dava aç›lmaz; hakl› görürse, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
Anayasa Mahkemesi’ne dava açmakla yükümlüdür.
Bu maddenin birinci f›kras›n›n (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler milletvekili genel seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine dair verilen karar›n Resmi Gazete’de
yay›mland›¤› tarihten bafllayarak oy verme gününün ertesi gününe
kadar geçecek süre içinde uygulanamaz.

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Adalet Bakan›n›n veya partinin yaz›l› isteminde yeterli delil bulundu¤u kan›s›na var›rsa davay› açar. Yeterli delil
bulunmad›¤› kan›s›na var›rsa dava açmayaca¤›n› istemde bulunan
Adalet Bakan›na veya siyasi parti genel baflkanl›¤›na yaz› ile bildirir.

Ancak, bir siyasi partinin Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’ndan dava
aç›lmas›n› isteyebilmesi için, bu partinin son milletvekili genel seçimlerine kat›lm›fl olmas›, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunmas›, ilk büyük kongresini yapm›fl olmas›, partinin merkez karar ve
yönetim kurulunun üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤unun oyu ile dava
aç›lmas›n›n istenmesi yolunda karar al›nm›fl bulunmas› ve istemin
parti ad›na parti genel baflkan› taraf›ndan Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
yaz›l› olarak yap›lm›fl olmas› gerekir.

Siyasi partilerle ilgili yasaklara ayk›r›l›k halinde dava aç›lmas›

Siyasi partilerle ilgili yasaklara ayk›r›l›k halinde dava aç›lmas›
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Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakk›nda kapatma karar›;
a) Bir siyasi partinin tüzük ve program›n›n Devletin ba¤›ms›zl›¤›na,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, insan haklar›na, eflitlik ve
hukuk devleti ilkelerine, millet e¤emenli¤ine, demokratik ve laik
cumhuriyet ilkelerine ayk›r› olmas›, s›n›f veya zümre diktatörlü¤ünü
veya herhangi bir tür diktatörlü¤ü savunmay› ve yerlefltirmeyi amaçlamas›, suç ifllenmesini teflvik etmesi,
b) Bir siyasi partinin, Anayasan›n 68. maddesinin dördüncü f›kras›na
ayk›r› eylemlerin ifllendi¤i odak haline geldi¤inin Anayasa
Mahkemesince tespiti,
c) Bir siyasi partinin, yabanc› devletlerden, uluslararas› kurulufllardan
ve Türk uyruklu¤unda olmayan gerçek ve tüzel kiflilerden maddi
yard›m almas›,
Hallerinde verilir.

Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakk›nda kapatma karar›;

a) Bir siyasi partinin tüzük ve program›n›n Devletin ba¤›ms›zl›¤›na,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, insan haklar›na, eflitlik
ve hukuk devleti ilkelerine, millet e¤emenli¤ine, demokratik ve laik
cumhuriyet ilkelerine ayk›r› olmas›, s›n›f veya zümre diktatörlü¤ünü
veya herhangi bir tür diktatörlü¤ü savunmay› ve yerlefltirmeyi
amaçlamas›, suç ifllenmesini teflvik etmesi,

b) Bir siyasi partinin, Anayasan›n 68. maddesinin dördüncü
f›kras›na ayk›r› eylemlerin ifllendi¤i odak haline geldi¤inin Anayasa
Mahkemesince tespiti,

c) Bir siyasi partinin, yabanc› devletlerden, uluslararas› kurulufllardan ve Türk uyruklu¤unda olmayan gerçek ve tüzel kiflilerden maddi
yard›m almas›,

Hallerinde verilir.

Anayasa Mahkemesi, yukar›daki f›kran›n (a) ve (b) bentlerinde
say›lan hallerde temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin
a¤›rl›¤›na göre ilgili siyasi partinin almakta oldu¤u son y›ll›k Devlet
yard›m› miktar›n›n yar›s›ndan az olmamak kayd›yla, bu yard›mdan
k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas›na, yard›m›n tamam›
ödenmiflse ayn› miktar›n Hazineye iadesine karar verebilir.

Madde 101- Anayasa’daki yasalara ayk›r›l›k halinde partilerin
kapat›lmas›

Madde 101- Anayasa’daki yasalara ayk›r›l›k halinde partilerin
kapat›lmas›

Madde 101'e bir f›kra
eklenmifltir.

Anayasa'daki yasalara ayk›r›l›k halinde partilerin kapat›lmas›

Anayasa'daki yasalara ayk›r›l›k halinde partilerin kapat›lmas›

‹kinci uyum paketi
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Madde 102 - Siyasi partilerin faaliyetlerinin izlenmesi amac›yla
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n istedi¤i bilgi ve belgeleri
bildirilen süre içinde vermeyen siyasi partiye Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› taraf›ndan ikinci bir yaz› tebli¤ olunur. Bu yaz›da,
bildirilen süre içinde cevap verilmedi¤i ve istek yerine getirilmedi¤i
takdirde o siyasi partinin [kapat›lmas› ya da] Devlet yard›m›ndan
k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas› için dava aç›labilece¤i de
belirtilir. Bu tebli¤de bildirilecek süre içinde yine istek yerine getirilmez
veya cevap verilmezse Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› o siyasî partinin [kapat›lmas› ya da] Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen
yoksun b›rak›lmas› için Anayasa Mahkemesinde re`sen dava açabilir.
Siyasi parti, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n bu istemlerine
karfl› Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edebilir.
Parti büyük kongresi, merkez karar ve yönetim kurulu veya bu kurulun iki ayr› kurul olarak oluflturuldu¤u haller, Türkiye Büyük Millet
Meclisi grup yönetim kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup genel
kurulu, parti genel baflkan› d›fl›nda kalan parti organ›, merci veya
kurulu taraf›ndan Anayasan›n 68. maddesinin dördüncü f›kras›nda yer
alan hükümlere ayk›r› fiilin ifllenmesi halinde, fiilin ifllendi¤i tarihten
bafllayarak iki y›l geçmemifl ise Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
söz konusu organ, mercii veya kurulun iflten el çektirilmesini yaz› ile
o partiden ister. Parti üyeleri 68. maddenin dördüncü f›kra hükümlerine ayk›r› fiil ve konuflmalar›ndan dolay› hüküm giyerler ise Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› bu üyelerin partiden kesin olarak
ç›kar›lmas›n› partiden ister.

Madde 102 - Siyasi partilerin denetimi ve faaliyetlerinin takibi
hususlar›nda Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n istedi¤i bilgi ve belgeleri,
belli edilen süre veya belli edilmemesi halinde makul süre içinde
vermeyen siyasi partiye Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan ikinci
bir yaz› tebli¤ olunur. Bu yaz›da, belirtilen süre içinde cevap verilmedi¤i ve istek yerine getirilmedi¤i takdirde o siyasi partinin
kapat›lmas› için dava aç›labilece¤i de belirtilir. Bu tebli¤de bildirilecek süre içinde yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› o siyasi partinin kapat›lmas› için Anayasa
Mahkemesi’nde re’sen dava açabilir.

Parti büyük kongresi, merkez karar ve yönetim kurulu veya bu
kurulun iki ayr› kurul olarak oluflturuldu¤u haller, Türkiye Büyük
Millet Meclisi grup yönetim kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
grup genel kurulu, parti genel baflkan› d›fl›nda kalan parti organ›,
merci veya kurulu taraf›ndan Anayasan›n 68. maddesinin dördüncü
f›kras›nda yer alan hükümlere ayk›r› fiilin ifllenmesi halinde, fiilin
ifllendi¤i tarihten bafllayarak iki y›l geçmemifl ise Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› söz konusu organ, mercii veya kurulun iflten el çektirilmesini yaz› ile o partiden ister. Parti üyeleri 68. maddenin
dördüncü f›kra hükümlerine ayk›r› fiil ve konuflmalar›ndan dolay›
hüküm giyerler ise Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› bu üyelerin partiden
kesin olarak ç›kar›lmas›n› partiden ister.

Madde 102'nin birinci
ve üçüncü f›kralar›
de¤ifltirilmifl ve
maddedeki Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› ibaresi
yerine Yarg›tay
Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› ibaresi
getirilmifltir; Madde
102/1 ve 102/3 de yer
alan “ve kapat›lmas›”
ibaresi madde metninden ç›kar›lm›flt›r.

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n isteklerine uyulmamas› halinde yap›lacak
ifllem

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n isteklerine uyulmamas› halinde
yap›lacak ifllem

‹kinci ve dördüncü
uyum paketi
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Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olmas› hali

Madde 103 - Bir siyasi partinin Anayasan›n 68. maddesinin
dördüncü f›kras› hükmüne ayk›r› eylemlerin odak halini oluflturup
oluflturmad›¤› hususu Anayasa Mahkemesince belirlenir.

‹kinci uyum paketi

Madde 103'e bir f›kra
eklenmifltir.

Siyasi parti, tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün içinde istem
yaz›s›nda belirtilen hususu yerine getirmedi¤i takdirde, Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› Anayasa Mahkemesi’nde o siyasi partinin kapat›lmas›
hakk›nda dava açar. Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca düzenlenen iddianamenin tebli¤inden itibaren otuz gün içinde ilgili siyasi parti
taraf›ndan söz konusu parti organ›, merci veya kurulun iflten el çektirilmesi ve parti üyesi veya üyelerin partiden kesin olarak
ç›kar›lmalar› halinde, o partinin kapat›lmas› hakk›ndaki dava düfler.
Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi, dosya üzerinde inceleme
yaparak, Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n ve siyasi parti temsilcilerinin
sözlü aç›klamalar›n›, gerekli gördü¤ü hallerde di¤er ilgilileri ve konu
üzerinde bilgisi olanlar› da dinlemek suretiyle aç›lm›fl bulunan
davay› karara ba¤lar.

Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yo¤un bir
flekilde ifllendi¤i ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel
baflkan veya merkez karar veya yönetim organlar› veya Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ndeki grup genel kurulu veya grup yönetim
kurulunca z›mnen veya aç›kça benimsendi¤i yahut bu fiiller
do¤rudan do¤ruya an›lan parti organlar›nca kararl›l›k içinde
ifllendi¤i takdirde, söz konusu fiillerin oda¤› haline gelmifl say›l›r.

Madde 103 - Bir siyasi partinin Anayasan›n 68. maddesinin dördüncü
f›kras› hükmüne ayk›r› eylemlerin odak halini oluflturup oluflturmad›¤›
hususu Anayasa Mahkemesince belirlenir.

Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olmas› hali

Siyasi parti, tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün içinde istem yaz›s›nda
belirtilen hususu yerine getirmedi¤i takdirde, Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤› Anayasa Mahkemesi’nde o siyasi partinin [kapat›lmas› ya
da] Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas›
için dava açar. Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca düzenlenen iddianamenin tebli¤inden itibaren otuz gün içinde ilgili siyasi parti
taraf›ndan söz konusu parti organ›, merci veya kurulun iflten el çektirilmesi ve parti üyesi veya üyelerin partiden kesin olarak ç›kar›lmalar›
halinde, o partinin [kapat›lmas›] ya da Devlet yard›m›ndan k›smen
veya tamamen yoksun b›rak›lmas› için aç›lan dava düfler. Aksi
takdirde Anayasa Mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak,
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n ve siyasi parti temsilcilerinin
sözlü aç›klamalar›n›, gerekli gördü¤ü hallerde di¤er ilgilileri ve konu
üzerinde bilgisi olanlar› da dinlemek suretiyle aç›lm›fl bulunan davay›
karara ba¤lar.
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Madde 104 - Bir siyasi partinin bu Kanunun 101. maddesi d›fl›nda
kalan emredici hükümleriyle di¤er kanunlar›n siyasi partilerle ilgili
emredici hükümlerine ayk›r›l›k halinde bulunmas› sebebiyle o parti
aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca resen
yaz› ile baflvurulur.

Madde 104 de¤ifltirilmifltir.

Madde 111 - Siyasi partilerin:
a) Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca tutulacak siciller için istenen bilgi ve
belgeleri vermeyen veya 102. madde hükümlerine ayk›r› hareket eden
sorumlular› hakk›nda, üç aydan alt› aya kadar hafif hapis ve on befl
milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezas›,
b) 74. madde hükümlerine ayk›r› hareket eden sorumlular› hakk›nda,
üç aydan alt› aya kadar hafif hapis ve on befl milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezas›,

Madde 111 - Siyasi partilerin:

a) Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nca tutulacak siciller için istenen bilgi ve
belgeleri vermeyen veya 102. madde hükümlerine ayk›r› hareket
eden sorumlular› hakk›nda, üç aydan alt› aya kadar hafif hapis ve
on befl milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezas›,

b) 74. madde hükümlerine ayk›r› hareket eden sorumlular›
hakk›nda, üç aydan alt› aya kadar hafif hapis ve on befl milyon
liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezas›,

Madde 111'e (d) bendi
eklenmifltir.

Ceza Hükümleri - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na ve Anayasa
Mahkemesi’ne gerekli bilgilerin verilmemesi

Ceza HükümleriCumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na ve Anayasa
Mahkemesi’ne gerekli bilgilerin verilmemesi

Madde 104 - Bir siyasi partinin bu Kanunun 101. maddesi d›fl›nda
kalan emredici hükümleriyle di¤er kanunlar›n siyasi partilerle ilgili
emredici hükümlerine ayk›r›l›k halinde bulunmas› sebebiyle o parti
aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca resen
yaz› ile baflvurulur.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere ayk›r›l›k görürse bu
ayk›r›l›¤›n giderilmesi için ilgili siyasi parti hakk›nda ihtar karar› verir.
Bu yaz›n›n tebli¤i tarihinden itibaren alt› ay içinde ayk›r›l›k giderilmedi¤i takdirde, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› o siyasi partinin Devlet
yard›m›ndan k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas› için
Anayasa Mahkemesi’ne resen dava açabilir.

Di¤er sebeplerle baflvuru

Dördüncü uyum paketi

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere ayk›r›l›k görürse bu
ayk›r›l›¤›n giderilmesi için ilgili siyasi parti hakk›nda ihtar karar›
verir. Bu karar, o siyasi parti genel baflkanl›¤›na yaz›l› olarak
bildirilir. Bu yaz›n›n tebli¤i tarihinden itibaren alt› ay içinde ayk›r›l›k
giderilmedi¤i takdirde, Cumhuriyet Baflsavc›s› Anayasa
Mahkemesi’ne bu siyasi partinin kapat›lmas› için resen dava açar.

Di¤er sebeplerle dava aç›lmas›

Dördüncü uyum paketi
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Verilir.
Tekerrür halinde, bu cezalar yar› nispette art›r›larak hükmolunur.

Tekerrür halinde, bu cezalar yar› nispette art›r›larak hükmolunur.

d) 104. maddeye göre verilen ihtar karar›n›n gere¤ini yerine
getirmeyerek partiyi Devlet yard›m›ndan k›smen veya tamamen
yoksun b›rakan sorumlular ile Devlet yard›m›ndan faydalanmayan
siyasi partilerin sorumlular› hakk›nda üç aydan alt› aya kadar hafif
hapis cezas›,

c) 75. madde gere¤ince yap›lan inceleme ve araflt›rmalar› engelleyen
sorumlular› ile ayn› madde gere¤ince istenen bilgileri vermeyen
sorumlular› hakk›nda alt› aydan bir y›la kadar hapis ve altm›fl milyon
liradan az olmamak üzere a¤›r para cezas›,

Verilir.

c) 75. madde gere¤ince yap›lan inceleme ve araflt›rmalar›
engelleyen sorumlular› ile ayn› madde gere¤ince istenen bilgileri
vermeyen sorumlular› hakk›nda alt› aydan bir y›la kadar hapis ve
altm›fl milyon liradan az olmamak üzere a¤›r para cezas›,
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Madde 5/6
de¤ifltirilmifltir

Üçüncü uyum paketi
Mevkute Yay›m›

Madde 5 - Her mevkutenin yaz› ifllerini fiilen idare eden sorumlu
müdürü bulunur.
Yay›n›n muhtelif k›s›mlar›n› idare için ayr› sorumlu müdürler bulundurulabilir. Bu takdirde her sorumlu müdür kendi idare etti¤i k›s›mdan
sorumlu olur.
Sorumlu müdür afla¤›daki flartlar› haiz olmal›d›r:
1 - Türk vatandafl› ve lise tahsili görmüfl olmak veya bu derecede tahsili bulundu¤u resmen tevsik edilmifl olmak,
2 - 21 yafl›n› bitirmifl bulunmak,
3 - Türkiye`de ikametgah sahibi olmak ve devaml› oturmak,
4 - Devlet memuru, asker veya ordu mensubu bulunmamak, (Mesleki
ve ilmi mevkuteler için bu flart aranmaz).
5 - K›s›tl› veya kamu hizmetlerinden yasakl› olmamak,
6 - A¤›r hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere befl y›ldan fazla hapis
cezalar›ndan biriyle veya yay›n tehdidiyle para ve menfaat temini,
h›rs›zl›k, sahtecilik, doland›r›c›l›k, inanc› kötüye kullanma, yalan yere
flahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercileri
i¤fal, müstehcen ve hayas›zca yay›n, fuhfluyata tahrik, hileli iflas, zimmet,ihtilas, irtikap, rüflvet, istimal ve istihlak kaçakç›l›¤› suçu d›fl›ndaki
kaçakç›l›k suçlar›ndan veya bu Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci
f›kras›nda yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teflvikten hüküm
giymemifl olmak,
7 - Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasakl›l›k, genel emniyet gözetimi
alt›nda bulundurulmak veya sürgün cezas›na hükümlülük hallerinden
bu ceza veya tedbirler infaz edilmifl olmak.

Mevkute Yay›m›

Madde 5 - Her mevkutenin yaz› ifllerini fiilen idare eden sorumlu
müdürü bulunur.

Yay›n›n muhtelif k›s›mlar›n› idare için ayr› sorumlu müdürler bulundurulabilir. Bu takdirde her sorumlu müdür kendi idare etti¤i
k›s›mdan sorumlu olur.

Sorumlu müdür afla¤›daki flartlar› haiz olmal›d›r:

1 - Türk vatandafl› ve lise tahsili görmüfl olmak veya bu derecede
tahsili bulundu¤u resmen tevsik edilmifl olmak,
2 - 21 yafl›n› bitirmifl bulunmak,
3 - Türkiye'de ikametgah sahibi olmak ve devaml› oturmak,
4 - Devlet memuru, asker veya ordu mensubu bulunmamak,
(Mesleki ve ilmi mevkuteler için bu flart aranmaz).
5 - K›s›tl› veya kamu hizmetlerinden yasakl› olmamak,
6 - A¤›r hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere befl y›ldan fazla
hapis cezalar›ndan biriyle veya yay›n tehdidiyle para ve menfaat
temini, h›rs›zl›k, sahtecilik, doland›r›c›l›k, inanc› kötüye kullanma,
yalan yere flahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi
mercileri i¤fal, müstehcen ve hayas›zca yay›n, fuhfluyata tahrik,
hileli iflas, zimmet,ihtilas, irtikap, rüflvet, istimal ve istihlak
kaçakç›l›¤› suçu d›fl›ndaki kaçakç›l›k suçlar›ndan veya bu Kanunun
ek birinci maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan suçlar ile bu suçlara
tahrik ve teflvikten hüküm giymemifl olmak,
7 - Geçici olarak kamu hizmetlerinden yasakl›l›k, genel emniyet
gözetimi
alt›nda bulundurulmak veya sürgün cezas›na hükümlülük hallerinden bu ceza veya tedbirler infaz edilmifl olmak.

15.7.1950 tarihli ve 5680 say›l› Bas›n Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-DÜfiÜNCE VE ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄Ü
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Madde 15 - Bir mevkutenin hususi fedakarl›k ihtiyariyle elde edip
yay›nlad›¤› haber yaz› ve resimler mevkute sahibinden müsaade
al›nmad›kça neflirlerinden 24 saat geçmeden baflka mevkuteler
taraf›ndan yay›nlanamaz. Hususi fedakarl›k ihtiyariyle elde edilen
yaz› ve resimler için mevkute sahibinden izin almak mecburidir.

Bas›nda Mesuliyet

Madde 16 - Bas›n yoluyla ifllenen suçlardan dolay› ceza sorumlulu¤u:

Madde 15'e bir f›kra
eklenmifltir.

‹kinci uyum paketi

Madde 16/5
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

2. Sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla veya imzas›z veya
remizli imza ile yay›nlanan yaz› veya haber veya resim veya karikatür
sahiplerinin adlar›n› bildirmek zorunda de¤ildir. Sahibi belli
olmayan veya sorumlu müdür taraf›ndan en geç mahkemece
yap›lacak birinci sorgusu s›ras›nda sahibi do¤ru flekilde

1. Mevkutelerle ifllenen suçlarda sorumluluk, suçu meydana getiren
yaz›y› veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse ile
beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne; 19. maddeye
ayk›r› hareket edilmesi halinde ise sözü edilen kiflilerle birlikte
mevkutenin sahibi olan gerçek kifliye ve mevkute sahibi olan anonim flirketlerde yönetim kurulu baflkan› ile di¤er flirket ve tüzel
kiflilere ait mevkutelerde tüzel kiflili¤in en üst yöneticisine aittir.
Ancak, sorumlu müdürler için verilen hürriyeti ba¤lay›c› cezalar,
sürelerine bak›lmaks›z›n para cezas›na çevrilerek hükmolunur ve bu
cezalar ertelenemez.

Mevkute sahibinin haklar›

Dördüncü uyum paketi

2. Sorumlu müdür, mevkutelerde müstear adla veya imzas›z veya remizli imza ile yay›nlanan yaz› veya haber veya resim veya karikatür
sahiplerinin adlar›n› bildirmek zorunda de¤ildir. Sahibi belli olmayan
veya sorumlu müdür taraf›ndan en geç mahkemece yap›lacak birinci
sorgusu s›ras›nda sahibi do¤ru flekilde

1. Mevkutelerle ifllenen suçlarda sorumluluk, suçu meydana getiren
yaz›y› veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse ile
beraber bu mevkutenin ilgili sorumlu müdürüne; 19. maddeye ayk›r›
hareket edilmesi halinde ise sözü edilen kiflilerle birlikte mevkutenin
sahibi olan gerçek kifliye ve mevkute sahibi olan anonim flirketlerde
yönetim kurulu baflkan› ile di¤er flirket ve tüzel kiflilere ait mevkutelerde tüzel kiflili¤in en üst yöneticisine aittir. Ancak, sorumlu müdürler
için verilen hürriyeti ba¤lay›c› cezalar, sürelerine bak›lmaks›z›n para
cezas›na çevrilerek hükmolunur ve bu cezalar ertelenemez.

Madde 16 - Bas›n yoluyla ifllenen suçlardan dolay› ceza sorumlulu¤u:

Bas›nda Mesuliyet

Mevkute sahibi, mesul müdür ve yaz› sahibi haber kaynaklar›n›
aç›klamaya zorlanamaz.

Madde 15 - Bir mevkutenin hususi fedakarl›k ihtiyariyle elde edip
yay›nlad›¤› haber yaz› ve resimler mevkute sahibinden müsaade
al›nmad›kça neflirlerinden 24 saat geçmeden baflka mevkuteler
taraf›ndan yay›nlanamaz. Hususi fedakarl›k ihtiyariyle elde edilen yaz›
ve resimler için mevkute sahibinden izin almak mecburidir.

Mevkute sahibinin haklar›
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Sahibinin r›zas› olmad›kça Türkiye'de yay›mlanan yay›nlardan aynen
yap›lacak iktibaslarda sorumluluk, iktibas edene aittir.

Yukar›da yaz›l› kifliler belli olmad›¤› veya bu kimseler aleyhine Türk
mahkemelerinde dava aç›lamad›¤› takdirde sorumluluk, basana,
basan da belli olmad›¤› takdirde satan ve da¤›tana aittir.

Mevkute tan›m›na girmeyen bas›l› eserin sahibinin belli olmamas›
halinde sorumluluk, yukar›daki f›kra hükmüne bak›lmaks›z›n
yay›mlatana aittir. Eser; yazar›, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni
d›fl›nda yay›mland›¤› takdirde sadece yay›mlatan,eseri vücuda
getiren gibi sorumlu olur.

Sahibinin r›zas› olmad›kça Türkiye`de yay›mlanan yay›nlardan aynen
yap›lacak iktibaslarda sorumluluk, iktibas edene aittir.

Yukar›da yaz›l› kifliler belli olmad›¤› veya bu kimseler aleyhine Türk
mahkemelerinde dava aç›lamad›¤› takdirde sorumluluk, basana, basan
da belli olmad›¤› takdirde satan ve da¤›tana aittir.

Mevkute tan›m›na girmeyen bas›l› eserin sahibinin belli olmamas›
halinde sorumluluk, yukar›daki f›kra hükmüne bak›lmaks›z›n yay›mlatana aittir. Eser, yazar›, çevireni ve çizeninin bilgi ve izni d›fl›nda
yay›mland›¤› takdirde sadece yay›mlatan,eseri vücuda getiren gibi
sorumlu olur.

4. Mevkute tan›m›na girmeyen bas›lm›fl eserlerle ifllenen suçlarda ceza
sorumlulu¤u suçu oluflturan eserin yazar›, çevireni veya çizeni ile birlikte yay›mlatana aittir. Ancak, yay›mlatanlar için verilen hürriyeti
ba¤lay›c› cezalar sürelerine bak›lmaks›z›n para cezas›na çevrilerek hükmolunur. Para cezas›n›n hesab›nda 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda
Kanunun 4. maddesinin birinci bendinde belirtilen miktar›n afla¤› haddi
esas al›n›r. Yay›mlatanlar için emniyet gözetimi alt›nda bulundurma
cezas› verilmez.

3. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi taraf›ndan, r›zas›na ayk›r› olarak
yay›mlanan yaz› veya haber veya resim veya karikatürden sorumlu
de¤ildir. Bu takdirde sorumlu müdür hakk›ndaki ceza sorumlulu¤u,
yaz› veya haber veya resim veya karikatürü yay›mlatana aittir.

3. Sorumlu müdür mevkutenin sahibi taraf›ndan, r›zas›na ayk›r›
olarak yay›nlanan yaz› veya haber veya resim veya karikatürden
sorumlu de¤ildir. Bu takdirde sorumlu müdür hakk›ndaki ceza
sorumlulu¤u, yaz› veya haber veya resim veya karikatürü yay›mlatana aittir.

4. Mevkute tan›m›na girmeyen bas›lm›fl eserlerle ifllenen suçlarda
ceza sorumlulu¤u suçu oluflturan eserin yazar›, çevireni veya çizeni
ile birlikte yay›mlatana aittir. Ancak, yay›mlatanlar için verilen hürriyeti ba¤lay›c› cezalar sürelerine bak›lmaks›z›n para cezas›na çevrilerek hükmolunur. Para cezas›n›n hesab›nda 647 say›l› Cezalar›n
‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 4. maddesinin birinci bendinde belirtilen
miktar›n afla¤› haddi esas al›n›r. Yay›mlatanlar için emniyet gözetimi alt›nda bulundurma cezas› verilmez.

aç›klanmayan yaz› veya haber veya resim veya karikatürden dolay›
sorumluluk, birinci bent hükmüne bak›lmaks›z›n, suçu vücuda getiren
yaz›y› veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse gibi,
sorumlu müdüre aittir.

aç›klanmayan yaz› veya haber veya resim veya karikatürden dolay›
sorumluluk, birinci bent hükmüne bak›lmaks›z›n, suçu vücuda
getiren yaz›y› veya haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan
kimse gibi, sorumlu müdüre aittir.

132

Ceza hükümleri

Madde 22 - Hakikate ayk›r› beyanname veren kimse fiil baflka bir
suçu olufltursa bile ayr›ca üç aydan alt› aya kadar hapis ve yirmi bin
liradan elli bin liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkûm edilir.

Madde 22
de¤ifltirilmifltir.

Madde 22 - Hakikate ayk›r› beyanname veren kimse, fiil baflka bir suç
olufltursa bile yirmi milyar liradan yüz milyar liraya kadar a¤›r para
cezas›na mahkûm edilir.

Ceza hükümleri

9. maddenin son f›kras›na göre yay›m› durdurulan mevkutenin
yay›n›na beyanname vermeden devam edenler, yirmi milyar liradan
altm›fl milyar liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

9 uncu maddenin son f›kras›na göre yay›m› durdurulan mevkutenin
yay›n›na beyanname vermeden devam edenler, dört aydan bir y›la
kadar hapis ve yirmi bin liradan altm›fl bin liraya kadar a¤›r para
cezas›yla cezaland›r›l›r.

Üçüncü uyum paketi

Madde 21 - 9. maddenin birinci f›kras› ile 11. madde hükümlerine
ayk›r› hareket edenler, on milyar liradan otuz milyar liraya kadar a¤›r
para cezas›na mahkûm edilirler.

Madde 21 - 9. maddenin birinci f›kras› ile 11. madde hükümlerine
ayk›r› hareket edenler iki aydan alt› aya kadar hapse ve on bin
liradan otuz bin liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkûm edilirler.

Madde 21
de¤ifltirilmifltir.

Mevkute sahibinin haklar›

Ceza hükümleri

Bu Kanun ile di¤er kanunlar›n bas›l› eserin sahip veya yay›mlatan›n›
cezai veya hukuki bak›m›ndan sorumlu k›ld›¤› hallerde, sahip veya
yay›mlatan tüzelkifli ise, temsilen bir gerçek kifli gösterilmifl olsa bile
sorumluluk tüzel kifliye aittir.

Üçüncü uyum paketi

Bu Kanun ile di¤er kanunlar›n bas›l› eserin sahip veya yay›mlatan›n›
cezai veya hukuki bak›m›ndan sorumlu k›ld›¤› hallerde, sahip veya
yay›mlatan tüzelkifli ise, temsilen bir gerçek kifli gösterilmifl olsa
bile sorumluluk tüzelkifliye aittir.

5. Kanunla yasaklanm›fl herhangi bir dille yay›n yap›lmas› halinde,
sorumlu müdürlerle yay›mlatanlar hakk›nda bu maddede öngörülen
para cezas›na çevrilerek hükmedilmeye ve emniyet gözetimi alt›nda
bulundurma cezas› verilmeyece¤ine iliflkin hükümler uygulanmaz.
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Madde 30 - Ceza kovuflturmalar›na ait talep ve iddianamelerle kararlar›n ve di¤er her türlü vesika ve evrak›n aleni duruflmada
okunmas›ndan, haz›rl›k ve ilk soruflturmalarda takipsizlik veya
yarg›laman›n men`i, tatili veya düflmesi karar› verilmesinden önce
yay›mlanmas› yasakt›r.
Ceza kovuflturmas›n›n bafllamas› ile hükmün kesinleflinceye kadar
hakim ve mahkemenin hüküm, karar ve ifllemleri hakk›nda mütalaa
yay›mlamak yasakt›r.
Yukar›daki f›kralar hükümlerine ayk›r› hareket edenler, yirmi milyar
liradan yüz milyar liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.
Bu madde yaz›l› fiillerin tekerrürü halinde cezalar yar› nispetinde
art›r›larak hükmolunur.

Ceza hükümleri

Madde 25 - 13. maddede yaz›l› flart ve vas›flar› haiz olmayan kimseleri çal›flt›ranlar bir aya kadar hapis ve yüz elli bin liradan afla¤›
olmamak üzere a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›rlar.

Ceza hükümleri

Madde 30 - Ceza kovuflturmalar›na ait talep ve iddianamelerle
kararlar›n ve di¤er her türlü vesika ve evrak›n aleni duruflmada
okunmas›ndan, haz›rl›k ve ilk soruflturmalarda takipsizlik veya
yarg›laman›n men'i, tatili veya düflmesi karar› verilmesinden önce
yay›mlanmas› yasakt›r.

Ceza kovuflturmas›n›n bafllamas› ile hükmün kesinleflinceye kadar
hakim ve mahkemenin hüküm, karar ve ifllemleri hakk›nda mütalaa
yay›mlamak yasakt›r.

Yukar›daki f›kralar hükümlerine ayk›r› hareket edenler bir aydan alt›
aya kadar hapis ve bin liradan on bin liraya kadar a¤›r para cezas› ile
cezaland›r›l›r.

Bu madde yaz›l› fiillerin tekerrürü halinde cezalar yar› nispetinde
art›r›larak hükmolunur.

Üçüncü uyum paketi

Madde 25
de¤ifltirilmifltir.

Üçüncü uyum paketi

Madde 30/3
de¤ifltirilmifltir.

Ceza hükümleri

Madde 25 - 13. maddede yaz›l› flart ve vas›flar› haiz olmayan kimseleri
çal›flt›ranlar, on befl milyar liradan afla¤› olmamak üzere a¤›r para
cezas›yla cezaland›r›l›rlar.

Ceza hükümleri

Madde 24 - 12. maddenin birinci f›kras› hükmünü yerine getirmeyenler hakk›nda otuz milyar liradan yüz milyar liraya kadar a¤›r para
cezas›na hükmolunur.

Madde 24 - 12. maddenin birinci f›kras› hükmünü yerine
getirmeyenler hakk›nda üç aydan bir y›la kadar hapis ve yirmi bin
liradan elli bin liraya kadar a¤›r para cezas› hükmolunur.

Madde 24
de¤ifltirilmifltir.

Ceza hükümleri

Ceza hükümleri

Üçüncü uyum paketi
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Madde 33/2 de¤ifltirilmifltir.

Üçüncü uyum paketi

Madde 31 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Üçüncü uyum paketi

Ceza hükümleri
Madde 33 1. Kanunen evlenmeleri men edilmifl kimseler aras›ndaki cinsi
münasebetlere dair haber veya yaz›lar›n,
2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435, 436,
440, 441 ve 442. maddelerinde yaz›l› cürümlere müteallik haber veya
yaz›lar›n yay›mlanmas› halinde ma¤durlar›n hüviyetlerini aç›klayan
malumat veya resimlerin,
3. On sekiz yafl›n› doldurmam›fl olan suç fail ve ma¤durlar›n›n hüviyetlerini aç›klayan malumat veya resimlerin,
Neflri yasakt›r.
Bu yasa¤a ayk›r› hareket edenler, on milyar liradan otuz milyar liraya
kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Madde 33 -

1. Kanunen evlenmeleri men edilmifl kimseler aras›ndaki cinsi
münasebetlere dair haber veya yaz›lar›n,
2. Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435,
436, 440, 441 ve 442. maddelerinde yaz›l› cürümlere müteallik
haber veya yaz›lar›n yay›mlanmas› halinde ma¤durlar›n hüviyetlerini aç›klayan malumat veya resimlerin,
3. On sekiz yafl›n› doldurmam›fl olan suç fail ve ma¤durlar›n›n
hüviyetlerini aç›klayan malumat veya resimlerin,

Neflri yasakt›r.

Bu yasa¤a ayk›r› hareket edenler üç aya kadar hapis ve on milyon
liradan otuz milyon liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Üçüncü Uyum Paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Ceza hükümleri

Yasaklanm›fl olmas›na ra¤men, bunlar› Türkiye'ye bilerek sokanlar,
da¤›tanlar veya bu gibi eserleri k›smen veya tamamen iktibas veya
tercüme edenler, yayanlar, fiil baflka bir suçu olufltursa bile ayr›ca
üç aydan bir y›la kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar
a¤›r para cezas›na mahkum edilirler.

Bu gibi bas›lm›fl eserlerin, Bakanlar Kurulundan acele karar al›nmak
üzere ‹çiflleri Bakanl›¤›nca karardan evvel da¤›t›lmalar› yasaklanabilece¤i gibi, da¤›t›lm›fl olanlarda toplatt›r›labilir.

Madde 31 - Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne,
milli egemenli¤ine, Cumhuriyetin varl›¤›na, milli güvenli¤e, kamu
düzenine, genel asayifle, kamu yarar›na, genel ahlaka ve genel
sa¤l›¤a ayk›r› olup yabanc› memleketlerde ç›kan bas›lm›fl eserlerin
Türkiye'ye sokulmas› veya da¤›t›lmas› Bakanlar Kurulu karar›yla
yasaklanabilir.

Ceza hükümleri
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Ek Madde 1/1 ve 1/2
yeniden düzenlenmifl
ve 1/3 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Ek Madde 1 - Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün,
millî güvenli¤in, kamu düzeninin ve genel ahlâk›n korunmas›, suç
ifllenmesinin önlenmesi ile Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda
Kanun ve Anayasan›n 174. maddesi kapsam›nda yer alan ink›lâp
kanunlar› aleyhine ifllenen suçlar için, tedbir yoluyla soruflturma
safhas›nda Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n talebi üzerine sulh ceza hakimince, kovuflturma safhas›nda görevli mahkemece her türlü bas›lm›fl
eserin da¤›t›m›n›n önlenmesine veya toplat›lmas›na karar verilebilir.
Gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde bu eserlerin da¤›t›m›n›n önlenmesine veya toplat›lmas›na, do¤rudan do¤ruya Cumhuriyet
Savc›l›¤›nca yaz›l› olarak karar verilebilir. Bu halde Cumhuriyet Savc›s›
karar›n› en geç yirmi dört saat içinde yetkili sulh ceza hâkiminin
onay›na sunar. Sulh ceza hâkimi k›rk sekiz saat içinde karar›n› aç›klar;
aksi halde Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n karar› kendili¤inden hükümsüz
say›l›r.

‹lmi, edebi, fenni ve bedii mahiyette olan mevkutelerden yay›nlar›
itibariyle siyasi, iktisadi ve ticari mahiyette yay›na giriflenler 1 ve 2.
f›kralar hükümlerine tabidirler.

‹lmi, edebi, fenni ve bedii mahiyette olan mevkutelerden yay›nlar›
itibariyle siyasi, iktisadi ve ticari mahiyette yay›na giriflenler 1 ve 2 .
f›kralar hükümlerine tabidirler.

Ek Madde 1 - Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n Birinci Bab›n›n
1, 2 ve 4. fas›llar›nda veya 311 veya 312. maddelerinde yaz›l› suçlar›
veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eden her türlü mevkute veya
mevkute tan›m›na girmeyen di¤er bas›lm›fl eserlerin da¤›t›m›, eserlerin bas›ld›¤› yerdeki sulh ceza hakiminin karar› ile ve gecikmesinde
sak›nca bulunan hallerde ise bu yerlerdeki Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n
yaz›l› karar› ile önlenebilir. Cumhuriyet Savc›l›¤›, bu karar›n› en geç
yirmi dört saat içinde sulh ceza hakimine bildirir. Hakim en geç k›rk
sekiz saat içinde karar›n onaylan›p onaylanmamas› hakk›nda karar
verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n karar› hükümsüz kal›r. Bu f›kraya göre verilen kararlar o yer Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan eserin bas›ld›¤› ve da¤›t›ld›¤› yerlerdeki Cumhuriyet
Savc›l›klar›na en seri vas›tayla bildirilir.

Bu defter tutulmad›¤› veya deftere noksan ve yanl›fl malumat geçirildi¤i
ve yahut savc›l›kça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi gereken
hususlar gizlendi¤i takdirde mevkutenin sahibi veya onun mümessili,
bir milyar liradan on milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkûm
edilir.

Bu defter tutulmad›¤› veya deftere noksan ve yanl›fl malumat geçirildi¤i ve yahut savc›l›kça talep vukuunda defter ve ihtiva etmesi
gereken hususlar gizlendi¤i takdirde mevkutenin sahibi veya onun
mümessili bir aydan alt› aya kadar hapis ve bin liradan on bin liraya
kadar a¤›r para cezas›na mahkûm edilir.

‹kinci uyum paketi

Madde 34 - Siyasi, iktisadi, ticari mevkutelerin sermayeleri ve devaml›
veya geçici bütün gelir kaynaklar›yla bas›lan nüshalar›n adedi ve bir
nüshas›na 50’den fazla abone yaz›lm›fl olanlar›n isim, adres ve uyruklar› ve genel abone yekûnu ve bas›ld›klar› matbaa ile olan hukuki
münasebetleri noterlikçe onanm›fl bir deftere kaydedilir.

Madde 34 - Siyasi, iktisadi, ticari mevkutelerin sermayeleri ve
devaml› veya geçici bütün gelir kaynaklar›yla bas›lan nüshalar›n
adedi ve bir nüshas›na 50’den fazla abone yaz›lm›fl olanlar›n isim,
adres ve uyruklar› ve genel abone yekûnu ve bas›ld›klar› matbaa ile
olan hukuki münasebetleri noterlikçe onanm›fl bir deftere kaydedilir.

Madde 34/2
de¤ifltirilmifltir.

Ceza hükümleri

Ceza hükümleri

Üçüncü uyum paketi
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Yukar›daki f›krada sözü geçen makineler ile di¤er bas›m aletlerinin
kaç›r›lmas›n›, de¤ifltirilmesini, kaybolmas›n› ve tahribini önlemek
için tahkikat›n her aflamas›nda gerekli görülen tedbirler al›n›r.
Ancak, bu tedbirler, makineler ile di¤er bas›m aletlerinin faaliyetlerini engelleyici nitelikte olamaz.

Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n Birinci Bab›n›n 1, 2 ve 4 .
fas›llar›nda veya 312. maddenin ikinci f›kras›nda yaz›l› suçlar›n
bas›n yoluyla ifllenmeleri sebebiyle mahkûmiyet halinde, faillerden
bir veya birkaç›na ait olmalar› flart›yla suçu ihtiva eden mevkute
veya mevkute say›lmayan bas›lm›fl eserlerin bas›m›nda kullan›lan
makineler ile di¤er bas›m aletlerinin müsaderesine de karar verilir.

Yukar›daki f›krada say›lan suçlar ile Türk Ceza Kanununun 426 ve
428. maddelerindeki suçlar› veya 5816 say›l› Atatürk Aleyhine
‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanunda veya 6187 say›l› Vicdan ve
Toplanma Hürriyetinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda yer alan
suçlar› veya Devlete ait gizli bilgileri ihtiva eyledikleri iddias›yla
aleyhlerine soruflturma veya kovuflturmaya geçilmifl, her türlü
bas›lm›fl eserlerin toplat›lmas›na, soruflturma safhas›nda sulh ceza
hakimince, kovuflturma safhas›nda görevli mahkemece karar verilebilir. Ancak, soruflturma safhas›nda gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde Cumhuriyet Savc›l›¤› da toplatma karar›n› yaz›l› olarak
verebilir. Bu karar en geç yirmi dört saat içinde yetkili sulh ceza
hakiminin onay›na sunulur. Hakim, toplatman›n onaylan›p onaylanmamas› hususunda k›rk sekiz saat içinde karar verir. Karar›n onaylanmamas› halinde toplatma karar› hükümsüz say›l›r. Bu f›kra hükmüne göre verilen kararlar, o yer Cumhuriyet Savc›l›¤›’na tüm
Cumhuriyet savc›l›klar›na en seri vas›ta ile bildirilir.

Yukar›daki f›krada sözü geçen makineler ile di¤er bas›m aletlerinin
kaç›r›lmas›n›, de¤ifltirilmesini, kaybolmas›n› ve tahribini önlemek için
tahkikat›n her aflamas›nda gerekli görülen tedbirler al›n›r. Ancak, bu
tedbirler, makineler ile di¤er bas›m aletlerinin faaliyetlerini engelleyici
nitelikte olamaz.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü, Cumhuriyetin temel
ilkeleri ve millî güvenlik aleyhinde ifllenmifl bir suçtan mahkûmiyet
halinde, faillerden bir veya birkaç›na ait olmalar› flart›yla suçu ihtiva
eden mevkute veya mevkute say›lmayan bas›lm›fl eserlerin bas›m›nda
kullan›lan makineler ile di¤er bas›m aletlerinin müsaderesine de karar
verilir.
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Ek Madde 3 - Bas›lm›fl eserlerin müsaderesi hakk›nda mahkemece
verilip kesinleflmifl kararlar, mahkemenin duyurusu ve Cumhuriyet
Savc›l›¤›’n›n bildirimi ile Resmi Gazete'de derhal yay›nlan›r.

Birinci f›kraya göre kapat›lmas›na karar verilen mevkutenin yay›n›na
kapat›lma süresinde devam edenler veya o mevkutenin aç›kça
devam› niteli¤ini tafl›yan yeni mevkute ç›karanlar bir aydan alt› aya
kadar hapis ve yüz bin liradan üç yüz bin liraya kadar a¤›r para
cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Ek Madde 2 - Bas›n yolu ile ifllenen ve ek birinci maddenin üçüncü
f›kras›nda yaz›l› suçlarla milli güvenli¤e ve genel ahlaka ayk›r›
davran›fllardan mahkümiyet hallerinde, suç teflkil eden yaz›n›n
yay›mland›¤› mevkutenin üç günden bir aya kadar kapat›lmas›na da
mahkemece karar verilebilir.
Kapat›lan mevkutenin aç›kça devam› niteli¤ini tafl›yan her türlü
yay›n yasakt›r. Bunlar sulh ceza hakiminin karar›yla toplat›l›r.

Madde 3 (b) de¤ifltirilmifltir.

Alt›nc› uyum paketi

b) Denetim: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü, milli
egemenlik, cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayifl,
kamu yarar›, genel ahlâk ve genel sa¤l›k aç›s›ndan suç veya suça
teflvik unsuru ihtiva etmemesi, milli kültür, örf ve adetlerimize
uygunlu¤u yönünden bu Kanunda tan›mlanan eserlerin yetkililerce
incelenmesini,

b) Denetim: Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, genel ahlâk ve
genel sa¤l›¤a ve kamu düzenine uygunlu¤u yönünden bu Kanunda
tan›mlanan eserlerin yetkililerce incelenmesini,

a) Eser: Film, video, ses tafl›y›c›lar› ve benzerleri üzerine kaydedilmifl
hareketli veya sesli fikir ve sanat mahsullerini,

Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;

a) Eser: Film, video, ses tafl›y›c›lar› ve benzerleri üzerine kaydedilmifl hareketli veya sesli fikir ve sanat mahsullerini,

Tan›mlar

Tan›mlar

Üçüncü Uyum Paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Birinci f›kraya göre kapat›lmas›na karar verilen mevkutenin yay›n›na
kapat›lma süresinde devam edenler veya o mevkutenin aç›kça devam›
niteli¤ini tafl›yan yeni mevkute ç›karanlar bir aydan üç aya kadar hapis
cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Ek Madde 2 - Bas›n yoluyla ifllenen ve Ek 1. maddede yaz›l› suçlardan mahkûmiyet hallerinde, suç teflkil eden yaz›n›n yay›mland›¤›
mevkutenin bir günden on befl güne kadar kapat›lmas›na da mahkemece karar verilebilir.
Kapat›lan mevkutenin aç›kça devam› niteli¤ini tafl›yan her türlü yay›n
yasakt›r. Bunlar sulh ceza hakiminin karar›yla toplat›l›r.

Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;

23.1.1986 tarihli ve 3257 say›l› Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu

Ek Madde 3
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Üçüncü Uyum Paketi

Ek Madde 2
de¤ifltirilmifltir.

‹kinci uyum paketi

138

Denetim

Madde 6 - Eserlerin kay›t ve tescili için, herhangi bir ebat veya
formda kopyas›n›n ekli oldu¤u bir beyanname ile Bakanl›¤a
baflvurulur ve ifllemlerde bu beyan esas al›n›r. Baflvurma s›ras›nda
Bakanl›k, eserlerden denetlenmesi gerekli veya sorumlu görülenleri
tespit ederek denetleme kuruluna sevketmek üzere,

Alt›nc› uyum paketi

Madde 6/6 n›n birinci
cümlesi de¤ifltirilmifltir.

‹fade eder.

g) Yap›mc›: Eserleri üreten veya ithal eden gerçek veya tüzel kiflileri,
h) ‹flletmeci: Eserlerin toptan ve perakende da¤›t›m›n›, al›m-sat›m
ve kiralama iflini yapan veya birden çok kiflinin seyretmesi veya dinlemesi için umuma aç›k sinema veya benzeri salonu iflleten veya
kablolu yay›m yapan kifliyi,
›) Bakanl›k: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›,

f) Bandrol: Eserlerin flerit, kaset ve d›fl ambalaj› üzerine yap›flt›r›lan
ve sökülmesi halinde yap›flt›r›ld›¤› malzemenin özelli¤ini kaybettiren ve üzerinde Bakanl›k ile iflletme belgesine sahip olan›n özel
iflareti ve seri numaras› yer alan etiketi, (ses tafl›y›c›s›nda Bakanl›k
bandrolü ile iflletme belgesi sahibinin özel iflareti kullan›l›r.)

e) Ses tafl›y›c›s›: Üzerine sadece ses kaydedilmifl her türlü plak, ses
kaseti ve benzerlerini,

c) Film: Sesli ve görüntülü veya sadece görüntülü olarak
haz›rlanm›fl, ticari amaçl› eserlerle, tan›t›c›, ö¤retici ve teknik
mahiyette olan veya günlük olaylar› tespit eden her çeflit hareketli
sinema eseri ve benzerlerini,
d) Video: Üzerindeki elektro manyetik parçalara ses eflli¤inde
görüntü veya sadece görüntü kaydedilmifl her çeflit hareketli malzemeyi,

Madde 6 - Eserlerin kay›t ve tescili için, herhangi bir ebat veya formda
kopyas›n›n ekli oldu¤u bir beyanname ile Bakanl›¤a baflvurulur ve
ifllemlerde bu beyan esas al›n›r. Baflvurma s›ras›nda Bakanl›k, eserlerden denetlenmesi gerekli veya sorumlu görülenleri tespit ederek
denetleme kuruluna sevketmek üzere,

Denetim

‹fade eder.

g) Yap›mc›: Eserleri üreten veya ithal eden gerçek veya tüzel kiflileri,
h) ‹flletmeci: Eserlerin toptan ve perakende da¤›t›m›n›, al›m-sat›m ve
kiralama iflini yapan veya birden çok kiflinin seyretmesi veya dinlemesi için umuma aç›k sinema veya benzeri salonu iflleten veya kablolu
yay›m yapan kifliyi,
›) Bakanl›k: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›,

f) Bandrol: Eserlerin flerit, kaset ve d›fl ambalaj› üzerine yap›flt›r›lan ve
sökülmesi halinde yap›flt›r›ld›¤› malzemenin özelli¤ini kaybettiren ve
üzerinde Bakanl›k ile iflletme belgesine sahip olan›n özel iflareti ve seri
numaras› yer alan etiketi, (ses tafl›y›c›s›nda Bakanl›k bandrolü ile
iflletme belgesi sahibinin özel iflareti kullan›l›r.)

e) Ses tafl›y›c›s›: Üzerine sadece ses kaydedilmifl her türlü plak, ses
kaseti ve benzerlerini,

c) Film: Sesli ve görüntülü veya sadece görüntülü olarak haz›rlanm›fl,
ticari amaçl› eserlerle, tan›t›c›, ö¤retici ve teknik mahiyette olan veya
günlük olaylar› tespit eden her çeflit hareketli sinema eseri ve benzerlerini,
d) Video: Üzerindeki elektro manyetik parçalara ses eflli¤inde görüntü
veya sadece görüntü kaydedilmifl her çeflit hareketli malzemeyi,

139

yönetmelikte belirlenecek 3 kiflilik bir alt komisyon teflekkül ettirir. ‹fl
hacmine göre Bakanl›k, birden fazla alt komisyon ve denetleme kurulu
teflkil edebilir.
Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen eserlerle, denetim
sonucu olumlu olan eserlerin kay›t ve tescili yap›l›r ve iflletme belgesi
verilir. Kurulca düzeltilmesine karar verilen eserlerin yap›mc›
taraf›ndan gerekli düzeltilmesi yap›ld›ktan sonra tekrar denetlenir ve
kay›t ve tescili ile iflletme belgesi verilir. Da¤›t›m ve gösterime sunulmas› hiçbir flekilde uygun bulunmayanlar, bütün idari ve yarg› ifllemlerinin tamamlanmas›ndan sonra iade edilir.
‹steyen yap›mc›lar çekime konu olacak senaryolar›n›n Bakanl›kça incelenmesini isteyebilirler. Bu inceleme alt komisyonlarca yap›l›r.
Eserlerin denetim sonuçlar› ile senaryolar›n inceleme sonuçlar› en geç
15 gün içinde ilgiliye bildirilir.
Denetimin sonucu eserlerin iflletme belgesine ifllenir. Denetimi gerekli
ve zorunlu görülmeyenlerin iflletme belgesine de bu husus yaz›l›r.
Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Temsilcisinin
Baflkanl›¤›nda Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakanl›¤›, ve ‹çiflleri
Bakanl›¤› temsilcisinden teflekkül eder. Ancak Denetleme Kurulunda
Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i ile Türkiye Musiki Eseri
Sahipleri Meslek Birli¤inden birer temsilci ve Bakanl›kça tespit edilecek
bir sanatç›n›n yer almas› zorunludur. Denetlenen eserin yap›mc›s›,
istedi¤i takdirde, Denetleme Kuruluna gözlemci olarak kat›labilir. Alt
komisyon ile Denetleme Kurulunun say›s›, hangi illerde teflkil edilece¤i,
toplanaca¤› yer ile çal›flma esas ve usulleri ve memur olmayan üyelerin
mali haklar› ile di¤er hususlar Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e
konulacak yönetmelikte gösterilir.

yönetmelikte belirlenecek 3 kiflilik bir alt komisyon teflekkül ettirir.
‹fl hacmine göre Bakanl›k, birden fazla alt komisyon ve denetleme
kurulu teflkil edebilir.

Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen eserlerle, denetim
sonucu olumlu olan eserlerin kay›t ve tescili yap›l›r ve iflletme belgesi verilir. Kurulca düzeltilmesine karar verilen eserlerin yap›mc›
taraf›ndan gerekli düzeltilmesi yap›ld›ktan sonra tekrar denetlenir
ve kay›t ve tescili ile iflletme belgesi verilir. Da¤›t›m ve gösterime
sunulmas› hiçbir flekilde uygun bulunmayanlar, bütün idari ve yarg›
ifllemlerinin tamamlanmas›ndan sonra iade edilir.

‹steyen yap›mc›lar çekime konu olacak senaryolar›n›n Bakanl›kça
incelenmesini isteyebilirler. Bu inceleme alt komisyonlarca yap›l›r.

Eserlerin denetim sonuçlar› ile senaryolar›n inceleme sonuçlar› en
geç 15 gün içinde ilgiliye bildirilir.

Denetimin sonucu eserlerin iflletme belgesine ifllenir. Denetimi
gerekli ve zorunlu görülmeyenlerin iflletme belgesine de bu husus
yaz›l›r.

Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Temsilcisinin
Baflkanl›¤›nda Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakanl›¤›, Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterli¤i ve ‹çiflleri Bakanl›¤› temsilcisinden
teflekkül eder. Ancak Denetleme Kurulunda Türkiye Sinema Eseri
Sahipleri Meslek Birli¤i ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek
Birli¤inden birer temsilci ve Bakanl›kça tespit edilecek bir sanatç›n›n
yer almas› zorunludur. Denetlenen eserin yap›mc›s›, istedi¤i
takdirde, Denetleme Kuruluna gözlemci olarak kat›labilir. Alt
komisyon ile Denetleme Kurulunun say›s›, hangi illerde teflkil
edilece¤i, toplanaca¤› yer ile çal›flma esas ve usulleri ve memur
olmayan üyelerin mali haklar› ile di¤er hususlar Bakanlar Kurulu
Karar› ile yürürlü¤e konulacak yönetmelikte gösterilir.
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Mülki idare amirleri bölgenin özellikleri sebebiyle toplumsal bir olaya
sebebiyet vermesi muhtemel eserlerin da¤›t›m ve gösterimini,
gerekçesini de belirtmek suretiyle yetki ve görev s›n›rlar› içerisinde
yasaklayabilirler.
Bakanl›k veya mülki idare amirlerince yap›lacak herhangi bir denetim
sonucunda eserin Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, genel
ahlâk ve genel sa¤l›¤a ve kamu düzenine ayk›r› bulunmas› halinde
hâkim karar› ile, gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde ise,
Bakanl›k veya mülki idare amirinin yaz›l› emriyle eser yasaklan›r ve
kanuni takibat aç›l›r.
Mahalli mülki amirlikler ve belediyeler bandrol ve iflletmeci ruhsatlar›n›
denetleme yetkisine sahiptir.

Mülki idare amirleri bölgenin özellikleri sebebiyle toplumsal bir
olaya sebebiyet vermesi muhtemel eserlerin da¤›t›m ve gösterimini,
gerekçesini de belirtmek suretiyle yetki ve görev s›n›rlar› içerisinde
yasaklayabilirler.

Bakanl›k veya mülki idare amirlerince yap›lacak herhangi bir denetim sonucunda eserin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü, milli egemenlik, Cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni,
genel asayifl, kamu yarar›, genel ahlak ve genel sa¤l›k, örf ve adetlerimize ayk›r› bulunmas› halinde eser yasaklan›r ve kanuni takibat
aç›l›r.

Mahalli mülki amirlikler ve belediyeler bandrol ve iflletmeci ruhsatlar›n› denetleme yetkisine sahiptir.

Yukar›daki f›kralar uyar›nca yetkili mercilerce verilen kararlar, yirmidört saat içinde yetkili sulh ceza hâkiminin onay›na sunulur.
Hâkim, karar›n› k›rk sekiz saat içinde aç›klar; aksi halde karar
kendili¤inden kalkar.

Madde 9 - Bakanl›k ile mülki idare amirleri eserlerin da¤›t›m ve gösterilmeleri s›ras›nda bunlar›n iflletme belgeleri ile bandrollerini ve eser
üzerinde herhangi bir de¤ifliklik olup olmad›¤› hususunda eseri her
zaman denetleyebilirler. ‹flletme belgesiz veya bandrolsüz veya
üzerinde de¤ifliklik yap›lan eserler toplat›larak C. Savc›l›klar›’na suç
duyurusu ile birlikte sevk edilir.

Madde 9 - Bakanl›k ile mülki idare amirleri eserlerin da¤›t›m ve gösterilmeleri s›ras›nda bunlar›n iflletme belgeleri ile bandrollerini ve
eser üzerinde herhangi bir de¤ifliklik olup olmad›¤› hususunda eseri
her zaman denetleyebilirler. ‹flletme belgesiz veya bandrolsüz veya
üzerinde de¤ifliklik yap›lan eserler toplat›larak C. Savc›l›klar›’na suç
duyurusu ile birlikte sevk edilir.

Madde 9/3
de¤ifltirilmifl ve
maddeye bir f›kra
eklenmifltir.

‹darenin yetkisi

‹darenin yetkisi

Alt›nc› uyum paketi
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Madde 7/2
de¤ifltirilmifltir.

Birinci ve yedinci uyum
paketi

Madde 7 - 3 ve 4. maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171,
313, 314 ve 315. maddeleri hükümleri sakl› kalmak kayd›yla bu
Kanunun 1. maddesinin kapsam›na giren örgütleri her ne nam
alt›nda olursa olsun kuranlar veya bunlar›n faaliyetlerini
düzenleyenler veya yönetenler befl y›ldan on y›la kadar a¤›r hapis ve
ikiyüzmilyon liradan beflyüzmilyon liraya kadar a¤›r para cezas›, bu
örgütlere girenler üç y›ldan befl y›la kadar a¤›r hapis ve yüz milyon
liradan üç yüz milyon liraya kadar a¤›r para cezas› ile
cezaland›r›l›rlar.

Terör örgütleri

Madde 7 - 3 ve 4. maddelerle Türk Ceza Kanununun 168, 169, 171,
313, 314 ve 315. maddeleri hükümleri sakl› kalmak kayd›yla bu
Kanunun 1. maddesinin kapsam›na giren örgütleri her ne nam alt›nda
olursa olsun kuranlar veya bunlar›n faaliyetlerini düzenleyenler veya
yönetenler befl y›ldan on y›la kadar a¤›r hapis ve iki yüz milyon liradan
befl yüz milyon liraya kadar a¤›r para cezas›, bu örgütlere girenler üç
y›ldan befl y›la kadar a¤›r hapis ve yüz milyon liradan üç yüz milyon
liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Terör örgütleri

Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teflekkül, cemiyet, silahl› cemiyet, çete veya silahl› çeteyi
de kapsar.

‹ki veya daha fazla kimsenin birinci f›krada yaz›l› terör suçunu
ifllemek amac›yla birleflmesi halinde bu Kanunda yaz›l› olan örgüt
meydana gelmifl say›l›r.

Bu Kanunda yaz›l› olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin ayn›
amaç etraf›nda birleflmesiyle meydana gelmifl say›l›r.

Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel
kanunlarda geçen teflekkül, cemiyet, silahl› cemiyet, çete veya
silahl› çeteyi de kapsar.

Madde 1 - Terör; cebir ve fliddet kullanarak; bask›, korkutma,
y›ld›rma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada
belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik,
ekonomik düzeni de¤ifltirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤ünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varl›¤›n› tehlikeye düflürmek, Devlet otoritesini zaafa u¤ratmak veya y›kmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve d›fl
güvenli¤ini, kamu düzenini veya genel sa¤l›¤› bozmak amac›yla bir
örgüte mensup kifli veya kifliler taraf›ndan giriflilecek her türlü suç
teflkil eden eylemlerdir.

Madde 1 - Terör; bask›, cebir ve fliddet, korkutma, y›ld›rma,
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik
düzeni de¤ifltirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varl›¤›n› tehlikeye
düflürmek, Devlet otoritesini zaafa u¤ratmak veya y›kmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve d›fl
güvenli¤ini, kamu düzenini veya genel sa¤l›¤› bozmak amac›yla bir
örgüte mensup kifli veya kifliler taraf›ndan giriflilecek her türlü suç
teflkil eden eylemlerdir.

Madde 1/1 ve 1 /2
De¤ifltirilmifltir.

Terör ve örgüt tan›m›

Terör tan›m›

Alt›nc› uyum paketi

12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu
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Bu yard›m; dernek, vak›f, siyasi parti, iflçi ve meslek kurulufllar›na veya
bunlar›n yan kurulufllar›na ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya
ö¤retim kurumlar›nda veya ö¤retim yurtlar›nda veya bunlar›n eklentilerinde yap›l›rsa ikinci f›kradaki cezalar›n iki kat› hükmolunur.
Ayr›ca; dernek, vak›f, sendika ve benzeri kurumlar›n teröre destek
olduklar› tespit edildi¤inde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece
kapat›l›r. Kapat›lan bu kurulufllar›n mal varl›klar›n›n müsaderesine
karar verilir.
Yukar›daki 2. f›krada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun 5680
say›l› Bas›n Kanununun 3. maddesinde belirtilen mevkuteler vas›tas› ile
ifllenmesi halinde, ayr›ca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli
ise, bir önceki ay ortalama sat›fl miktar›n›n; yüzde doksan› kadar a¤›r
para cezas› verilir. Ancak, bu para cezalar› yüz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para
cezas›n›n yar›s› uygulan›r ve alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› hükmolunur.

Bu yard›m; dernek, vak›f, siyasi parti, iflçi ve meslek kurulufllar›na
veya bunlar›n yan kurulufllar›na ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya ö¤retim kurumlar›nda veya ö¤retim yurtlar›nda veya
bunlar›n eklentilerinde yap›l›rsa ikinci f›kradaki cezalar›n iki kat› hükmolunur.

Ayr›ca; dernek, vak›f, sendika ve benzeri kurumlar›n teröre destek
olduklar› tespit edildi¤inde faaliyetleri durdurulur ve mahkemece
kapat›l›r. Kapat›lan bu kurulufllar›n mal varl›klar›n›n müsaderesine
karar verilir.

Yukar›daki 2. f›krada belirtilen örgütle ilgili propaganda suçunun
5680 say›l› Bas›n Kanununun 3. maddesinde belirtilen mevkuteler
vas›tas› ile ifllenmesi halinde, ayr›ca sahiplerine de mevkute bir
aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama sat›fl miktar›n›n; mevkute
niteli¤inde bulunmayan bas›l› eserler ile yeni yay›na giren mevkuteler hakk›nda ise, en yüksek tirajl› günlük mevkutenin bir önceki ay
ortalama sat›fl tutar›n›n (1) yüzde doksan› kadar a¤›r para cezas›
verilir. Ancak, bu para cezalar› yüz milyon liradan az olamaz. Bu
mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para
cezas›n›n yar›s› uygulan›r ve alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas›
hükmolunur.

(1) Bu aradaki ibare, Ana.Mah.`nin 31/3/1992 tarih ve E.:1991/18,
K.:1992/20 say›l› Karar› ile iptal edilmifl olup, sözkonusu Karar
Resmi Gazete`de yay›mland›¤› 27/1/1993 tarihinden bafllayarak 6
ay sonra yürürlü¤e girmifltir.

Yukar›daki f›kra uyar›nca oluflturulan örgüt mensuplar›na yard›m edenlere veya fliddet veya di¤er terör yöntemlerine baflvurmay› teflvik
edecek flekilde propaganda yapanlara fiilleri baflka bir suç olufltursa
bile ayr›ca bir y›ldan befl y›la kadar hapis ve befl yüz milyon liradan bir
milyar liraya kadar a¤›r para cezas› verilir.

Yukar›daki f›kra uyar›nca meydana getirilen örgüt mensuplar›na
yard›m edenlere ve örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri baflka
bir suç olufltursa bile ayr›ca bir y›ldan befl y›la kadar hapis ve elli
milyon liradan yüz milyon liraya kadar a¤›r para cezas› hükmolunur.
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Madde 8 de¤ifltirilmifl,
de¤ifltirilen madde
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Birinci ve alt›nc› uyum
paketi

Birinci f›krada yaz›l› fiillerin ikinci ve üçüncü f›kralarda yaz›l› kitle
iletiflim araçlar› ile ifllenmesi halinde belirlenen ceza üçte birden
yar›ya kadar art›r›l›r.

Birinci f›krada belirtilen propaganda suçunun ikinci f›krada yaz›l›
mevkuteler d›fl›nda bas›l› eser ve sair kitle iletiflim araçlar› ile ifllenmesi halinde, sorumlular› ve ayr›ca kitle iletiflim araçlar› sahipleri
hakk›nda alt› aydan iki y›la kadar hapis, yüz milyon liradan üç yüz
milyon liraya kadar a¤›r para cezas› hükmolunur. Ayr›ca bu fiilin
radyo ve televizyonlar vas›tas›yla ifllenmesi halinde mahkemece
ilgili radyo ve televizyon kuruluflunun bir günden on befl güne kadar
yay›ndan men'ine karar verilir.

Birinci f›krada belirtilen propaganda suçunun 5680 say›l› Bas›n
Kanununun 3. maddesinde belirtilen mevkuteler vas›tas› ile ifllenmesi halinde, ayr›ca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise,
bir önceki ay ortalama sat›fl miktar›n›n yüzde doksan› kadar a¤›r
para cezas› verilir. Ancak, bu para cezalar› yüz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek
para cezas›n›n yar›s› uygulan›r ve alt› aydan iki y›la kadar hapis
cezas› hükmolunur.

Madde 8 - Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlü¤ünü bozmay› hedef alan yaz›l› ve sözlü propaganda ile toplant›, gösteri ve yürüyüfl yap›lamaz. Yapanlar hakk›nda
bir y›ldan üç y›la kadar hapis ve yüz milyon liradan üç yüz milyon
liraya kadar a¤›r para cezas› hükmolunur. Bu suçun mükerreren
ifllenmesi halinde, verilecek cezalar paraya çevrilemez.

Devletin bölünmezli¤i aleyhine propaganda

Birinci uyum paketi ile de¤ifltirilmifl; alt›nc› uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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Geçici Madde 10
eklenmifltir.

Alt›nc› uyum paketi

Acele ifllerden say›lmak ve Türk Ceza Kanununun 2. maddesi dikkate
al›nmak suretiyle karara ba¤lan›r.

c) Cezalar› infaz edilmekte olan hükümlülerin dosyalar› hükmü veren
mahkemece,

b) Yarg›tayda bulunan dosyalar ilgili ceza dairesince,

3. a) Henüz Yarg›taya gönderilmemifl veya Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’nda bulunan dosyalar hakk›nda hükmü veren mahkemece,

Sal›verilirler.

b) Haklar›nda kamu davas› aç›lm›fl tutuklu san›klar ilgili mahkemelerce,

2. a) Haklar›nda kamu davas› aç›lmam›fl tutuklu san›klar Cumhuriyet
savc›l›klar›nca,

Geçici Madde 10 - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce, bu
Kanunla yürürlükten kald›r›lan 3713 say›l› Kanunun 8. maddesi kapsam›na giren suçlardan dolay›;
1. Yürütülen haz›rl›k soruflturmalar›nda Cumhuriyet savc›l›klar›nca
takipsizlik karar› verilir.
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Birinci f›krada beyan olunan cürümlerin irtikab›nda muhatap sarahaten
zikredilmemifl olsa bile onlara matufiyetinde tereddüt edilmeyecek
derecede karineler varsa tecavüz sarahaten vukubulmufl addolunur.

Birinci f›krada beyan olunan cürümlerin irtikab›nda muhatap sarahaten zikredilmemifl olsa bile onlara matufiyetinde tereddüt
edilmeyecek derecede karineler varsa tecavüz sarahaten vukubulmufl addolunur.

Geçen fas›llar aras›nda müflterek hükümler
Madde 169 - 64 ve 65. maddelerde beyan olunan hal haricinde her
kim, böyle bir cemiyete ve çeteye hal ve s›fatlar›n› bilerek bar›nacak yer
gösterir veya yard›m eder yahut erzak veya esliha ve cephane veya
elbise tedarik ederse üç seneden befl seneye kadar a¤›r hapis ile cezaland›r›l›r.

Geçen fas›llar aras›nda müflterek hükümler

Madde 169 - 64 ve 65. maddelerde beyan olunan hal haricinde her
kim, böyle bir cemiyete ve çeteye hal ve s›fatlar›n› bilerek bar›nacak
yer gösterir veya yard›m eder yahut erzak veya esliha ve cephane
veya elbise tedarik eder veya her ne suretle olursa olsun hareketlerini teshil ederse üç seneden befl seneye kadar a¤›r hapis ile cezaland›r›l›r.

Madde 169
de¤ifltirilmifltir.

Tahkir, tezyif ve sövme kast› bulunmaks›z›n, sadece elefltirmek
maksad›yla yap›lan düflünce aç›klamalar› cezay› gerektirmez.

Türklü¤ü tahkir yabanc› memlekette bir Türk taraf›ndan ifllenirse verilecek ceza üçte birden yar›ya kadar art›r›l›r.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlar›na veya Büyük Millet Meclisi kararlar›na
alenen sövenler 15 günden 6 aya kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Madde 159 - Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisi’ni,
Hükümetin manevi flahsiyetini, Bakanl›klar›, Devletin askeri veya
emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi flahsiyetini alenen tahrir ve tezyif edenler alt› aydan üç seneye kadar hapis cezas› ile
cezaland›r›l›rlar.

Madde 159 - Türklü¤ü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisi’ni,
Hükümetin manevi flahsiyetini, Bakanl›klar›, Devletin askeri veya
emniyet muhafaza kuvvetlerini veya Adliyenin manevi flahsiyetini
alenen tahrir ve tezyif edenler bir seneden alt› seneye kadar a¤›r
hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlar›na veya Büyük Millet Meclisi
Kararlar›na alenen sövenler 15 günden 6 aya kadar hapis ve yüz
liradan befl yüz liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.
Türklü¤ü tahkir yabanc› memlekette bir Türk taraf›ndan ifllenirse
verilecek ceza üçte birden yar›ya kadar art›r›l›r.

Devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler

Devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler

Yedinci uyum paketi

Madde 159 de¤ifltirilmifltir ve maddeye bir
f›kra eklenmifltir.

Birinci, üçüncü ve
yedinci uyum paketi

1.3.1926 tarih ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu
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Her kim cebir ve fliddet veya tehdit ile gerek iflçiyi ve gerek ticaret veya
sanat sahiplerini veya iflverenleri, yevmiyeleri azalt›p ço¤altmaya yahut
evvelce kabul edilen flartlardan baflka flartlar alt›nda mukaveleler kabulüne icbar etmek maksad› ile bir iflin tatiline veya nihayet bulmas›na
sebebiyet verir veya tatilin devam›na amil olursa sekiz aydan befl seneye kadar hapis cezasiyle cezaland›r›l›r.
Her kim yukar›daki f›kralarda gösterilen maksatlar›n istihsaline matuf
olmak üzere, cebir ve fliddet veya tehdit olmaks›z›n, iflyerini her ne
suretle olursa olsun k›smen veya tamamen iflgal ederse bir aydan bir
seneye kadar hapis cezasiyle cezaland›r›l›r.
Yukardaki f›kralarda gösterilen fiiller silah ile veya kendini
tan›nm›yacak bir hale koyarak veya birkaç kifli taraf›ndan birlikte
ifllenirse veya ayr›ca bir tahribat meydana getirilmiflse yahut mevcut
veya mefruz baz› gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit
kuvvetinden istifade ile ifllenmifl ise; ceza iki misli art›r›larak hükmolunur. Ancak hükmolunacak ceza befl seneyi geçemez.

Her kim cebir ve fliddet veya tehdit ile gerek iflçiyi ve gerek ticaret
veya sanat sahiplerini veya iflverenleri, yevmiyeleri azalt›p ço¤altmaya yahut evvelce kabul edilen flartlardan baflka flartlar alt›nda
mukaveleler kabulüne icbar etmek maksad› ile bir iflin tatiline veya
nihayet bulmas›na sebebiyet verir veya tatilin devam›na amil olursa
sekiz aydan befl seneye kadar hapis cezasiyle cezaland›r›l›r.

Her kim yukar›daki f›kralarda gösterilen maksatlar›n istihsaline
matuf olmak üzere, cebir ve fliddet veya tehdit olmaks›z›n, iflyerini
her ne suretle olursa olsun k›smen veya tamamen iflgal ederse bir
aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezaland›r›l›r.

Yukardaki f›kralarda gösterilen fiiller silah ile veya kendini
tan›nm›yacak bir hale koyarak veya birkaç kifli taraf›ndan birlikte
ifllenirse veya ayr›ca bir tahribat meydana getirilmiflse yahut mevcut
veya mefruz baz› gizli cemiyetlerin husule getirdikleri tehdit
kuvvetinden istifade ile ifllenmifl ise; ceza iki misli art›r›larak hükmolunur. Ancak hükmolunacak ceza befl seneyi geçemez.

Madde 201/a - Do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak maddî menfaat elde etmek maksad›yla, yabanc› bir devlet tâbiiyetinde bulunan
veya vatans›z olan veya Türkiye`de sürekli olarak oturmas›na yetkili mercilerce izin verilmemifl bulunan kimselerin Türkiye`ye yasal
olmayan yollardan girmelerini veya ülkede kalmalar›n›, bu kiflilerin
veya Türk vatandafllar›n›n yasal olmayan yollardan ülke d›fl›na
ç›kmalar›n› sa¤lamaya göçmen kaçakç›l›¤› denilir.

Madde 201 - Her kim cebir ve fliddet yahut tehdit ile sanat veya ticaret
serbestisini her ne suretle olursa olsun tahdit veya menederse üç
aydan iki seneye kadar hapis cezas›na mahkûm olur.

Madde 201 - Her kim cebir ve fliddet yahut tehdit ile sanat veya
ticaret serbestisini her ne suretle olursa olsun tahdit veya menederse üç aydan iki seneye kadar hapis cezas›na mahkûm olur.

Madde 201'e 201/a ve
201/b maddeleri
eklenmifltir.

‹fl ve çal›flma hürriyeti aleyhindeki cürümler

‹fl ve çal›flma hürriyeti aleyhindeki cürümler

Üçüncü uyum paketi
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Birinci f›krada belirtilen amaçlarla giriflilen ve suçu oluflturan
eylemler var oldu¤u takdirde, ma¤durun r›zas› yok say›l›r.

Madde 201/b - Zorla çal›flt›rmak veya hizmet ettirmek, esarete veya
benzeri uygulamalara tâbi k›lmak, vücut organlar›n›n verilmesini
sa¤lamak maksad›yla, tehdit, bask›, cebir veya fliddet uygulamak,
nüfuzu kötüye kullanmak, kand›rmak veya kifliler üzerindeki denetim olanaklar›ndan veya çaresizliklerinden yararlanarak r›zalar›n›
elde etmek suretiyle kiflileri tedarik eden, kaç›ran, bir yerden baflka
bir yere götüren veya sevk eden, bar›nd›ran kimseye befl y›ldan on
y›la kadar a¤›r hapis ve bir milyar liradan az olmamak üzere a¤›r
para cezas› verilir.

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar örgütlü olarak ifllendi¤inde
faillere verilecek cezalar bir kat art›r›larak hükmolunur.

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› olan suçlar, kaçak göçmenlerin
yaflamlar›n› veya vücut bütünlüklerini tehlikeye soktu¤u veya
insanl›k d›fl› veya onur k›r›c› muamele biçimlerine tâbi
k›l›nmalar›na neden oldu¤u hâllerde faillere verilecek cezalar,
yar›s› oran›nda; ölüm meydana gelmifl ise bir kat art›r›larak hükmolunur.

Göçmen kaçakç›l›¤› suçunun faillerine veya böyle bir suça ifltirak
etmeksizin, daha önce ülkeye sokulmufl veya girmifl kaçak göçmenleri, maddî menfaat elde etmek maksad›yla, yasal olmayan yollarla ülkeden ç›karanlara, yasal koflullara uymaks›z›n ülkede
kalmalar›n› olanakl› k›lanlara, bu maksatla sahte kimlik veya seyahat belgelerini haz›rlayanlara veya temin edenlere ya da bu suçlara
teflebbüs edenlere, fiilleri baflka bir suç olufltursa bile ayr›ca iki
y›ldan befl y›la kadar a¤›r hapis ve bir milyar liradan az olmamak
üzere a¤›r para cezas› verilir; suçun ifllenmesinde kullan›lan tafl›tlar
ve bu fiil nedeniyle elde edilen maddî menfaatler müsadere edilir.
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Halk›; s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve
düflmanl›¤a aç›kça tahrik eden kimse bir y›ldan üç y›la kadar hapis
ve üç bin liradan on iki bin liraya kadar a¤›r para cezas›yla
cezaland›r›l›r. Bu tahrik umumun emniyeti için tehlikeli olabilecek
bir flekilde yap›ld›¤› takdirde faile verilecek ceza üçte birden yar›ya
kadar art›r›l›r.

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar› 311. maddenin ikinci f›kras›nda
say›lan vas›talarla iflleyenlere verilecek cezalar bir misli art›r›l›r.

Sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya bölge farkl›l›¤›na dayanarak, halk›
birbirine karfl› kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir flekilde
düflmanl›¤a veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir y›ldan
üç y›la kadar hapis cezas› verilir.

Madde 312- Kanunun cürüm sayd›¤› bir fiili aç›kça öven veya iyi
gördü¤ünü söyleyen veya halk› kanuna itaatsizli¤e tahrik eden
kimse alt› aydan iki y›la kadar hapis ve iki bin liradan on bin liraya
kadar a¤›r para cezas›na mahkûm olur.

Madde 312 yeniden
düzenlenmifltir.

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar 311. maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen araçlar veya flekillerle ifllendi¤inde verilecek cezalar bir kat›
oran›nda art›r›l›r.

Halk›n bir k›sm›n› afla¤›lay›c› ve insan onurunu zedeleyecek bir flekilde
tahkir eden kimseye de birinci f›kradaki ceza verilir.

Madde 312- Bir cürmü alenen öven veya iyi gördü¤ünü söyleyen veya
halk› kanuna uymamaya tahrik eden kimseye alt› aydan iki y›la kadar
hapis cezas› verilir.

Suç ifllemeye tahrik, korku ve panik yaratma amac›yla tendit

Birinci uyum paketi

Suç ifllemeye tahrik, korku ve panik yaratma amac›yla tendit

On sekiz yafl›n› doldurmam›fl çocuklar›n birinci f›krada belirtilen
maksatlarla tedarik edilmeleri, kaç›r›lmalar›, bir yerden di¤er bir
yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya bar›nd›r›lmalar› hâllerinde suça ait araç fiillerden hiçbirisine baflvurulmufl olmasa da
faile birinci f›krada belirtilen cezalar verilir.
Yukar›daki f›kralarda yaz›l› suçlar örgütlü olarak ifllendi¤i takdirde
faillere verilecek cezalar bir kat art›r›larak hükmolunur.
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‹ki milyon liradan on milyon liraya kadar a¤›r para cezas› ile
cezaland›r›l›rlar.
Bu fiillerin 5680 say›l› Bas›n Kanununun 3. maddesinde belirtilen
mevkuteler vas›tas›yla ifllenmesi halinde sahiplerine,mevkute bir aydan
az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili sat›fl miktar›n›n, ayl›k veya bir
aydan fazla süreli ise bir önceki fiili sat›fl miktar›n›n toplam sat›fl bedeli
tutar›n›n yüzde doksan› kadar a¤›r para cezas› verilir. Ancak bu ceza

Bu fiillerin 5680 say›l› Bas›n Kanununun 3. maddesinde belirtilen
mevkuteler vas›tas›yla ifllenmesi halinde sahiplerine,mevkute bir
aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili sat›fl miktar›n›n, ayl›k
veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili sat›fl miktar›n›n toplam
sat›fl bedeli tutar›n›n yüzde doksan› kadar a¤›r para cezas›

3 - Hitabeleri umuma aç›k yerlerde veya umumi mahallerde irat edenler,

‹ki milyon liradan on milyon liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

3 - Hitabeleri umuma aç›k yerlerde veya umumi mahallerde irat
edenler,

2 - Eser ve mevzular› tiyatro veya sinema veya radyo yahut televizyonlarda veyahut umumi mahallerde temsil eden veya ettirenler,

1 - Her nevi kitap, gazete, risale, mecmua, varaka, makale, ilan, resim,
tasvir, plak, afifl, pankart, televizyon ve teyp bantlar›, foto¤raf, sinema
veya projeksiyon filmlerini veya di¤er anlat›m araç ve gereçleri ile
eflyay› teflhir eden veya ettirenler, bilerek da¤›tanlar, satanlar veya
da¤›tt›ran veya satt›ranlar,veyahut ticaret veya da¤›t›m veya teflhir
kast›yla tersim, tasvir, hak, imal veya tab veya teksir veya imla eden
veya ettirenler yahut ithal veya ihraç veya Türkiye dahilinde bir
mahalden di¤er mahalle nakleden veya ettirenler ve bunlar üzerinde
her ne suretle olursa olsun muamelede bulunanlar veya bunlar›n
ticaretini kolaylaflt›rmak maksad›yla bu fiilleri icra edenler veya bu kabil
anlat›m araç ve gereçlerini vas›tal› veya vas›tas›z flekilde tedarik edenler veya tedarik ettirenler, tedarik edilebilece¤ini bildirenler veya
tedarik edece¤ini ilan edenler veya ilan ettirenler,

1 - Her nevi kitap, gazete, risale, mecmua, varaka, makale, ilan,
resim, tasvir, plak, afifl, pankart, televizyon ve teyp bantlar›,
foto¤raf, sinema veya projeksiyon filmlerini veya di¤er anlat›m araç
ve gereçleri ile eflyay› teflhir eden veya ettirenler, bilerek da¤›tanlar,
satanlar veya da¤›tt›ran veya satt›ranlar, veyahut ticaret veya
da¤›t›m veya teflhir kast›yla tersim, tasvir, hak, imal veya tab veya
teksir veya imla eden veya ettirenler yahut ithal veya ihraç veya
Türkiye dahilinde bir mahalden di¤er mahalle nakleden veya ettirenler ve bunlar üzerinde her ne suretle olursa olsun muamelede bulunanlar veya bunlar›n ticaretini kolaylaflt›rmak maksad›yla bu fiilleri
icra edenler veya bu kabil anlat›m araç ve gereçlerini vas›tal› veya
vas›tas›z flekilde tedarik edenler veya tedarik ettirenler, tedarik
edilebilece¤ini bildirenler veya tedarik edece¤ini ilan edenler veya
ilan ettirenler,

2 - Eser ve mevzular› tiyatro veya sinema veya radyo yahut televizyonlarda veyahut umumi mahallerde temsil eden veya ettirenler,

Madde 426 - Halk›n ar ve haya duygular›n› inciten veya cinsi arzular›
tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka ayk›r›;

Madde 426 - Halk›n ar ve haya duygular›n› inciten veya cinsi arzular› tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka ayk›r›;

Madde 426'ya bir f›kra
eklenmifltir.

Adab› umumiye ve nizam› aile aleyhinde cürümler

Adab› umumiye ve nizam› aile aleyhinde cürümler

Yedinci uyum paketi
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Madde 427 - Neflir veya tevzi edilmek üzere, halk›n ar veya haya
duygular›n› inciten veya cinsi arzular› tahrik ve istismar eder nitelikte
genel ahlaka ayk›r› kitap, makale, varaka ve ilan yazanlar ile bu kabil
makale, yaz› ve resimleri ihtiva eden gazete ve mecmua gibi
mevkutelerin sahipleri ve mevkute tan›m›na girmeyen bas›lm›fl eserler
yay›nlatanlar› hakk›nda. 426. maddedeki cezalara hükmolunur. Bu
mevkutelerin sorumlu müdürleri hakk›nda ise bu cezan›n yar›s› uygulan›r.
426. madde ile bu maddede yaz›l› evrak ve eflya müsadere olunur.

Madde 427 - Neflir veya tevzi edilmek üzere, halk›n ar veya haya
duygular›n› inciten veya cinsi arzular› tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlaka ayk›r› kitap, makale, varaka ve ilan yazanlar ile bu
kabil makale, yaz› ve resimleri ihtiva eden gazete ve mecmua gibi
mevkutelerin sahipleri ve mevkute tan›m›na girmeyen bas›lm›fl
eserler yay›nlatanlar› hakk›nda.426. maddedeki cezalara hükmolunur. Bu mevkutelerin sorumlu müdürleri hakk›nda ise bu cezan›n
yar›s› uygulan›r.

426. madde ile bu maddede yaz›l› evrak ve eflya müsadere ve imha
olunur.

Madde 427/2
de¤ifltirilmifltir.

Adab› umumiye ve nizam› aile aleyhinde cürümler

Adab› umumiye ve nizam› aile aleyhinde cürümler

Bilim ve sanat eserleri ile edebî de¤ere sahip olan eserler bu
madde kapsam› d›fl›ndad›r.

otuz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine,
sahiplerine verilecek cezan›n yar›s› uygulan›r.

Yedinci uyum paketi

verilir. Ancak bu ceza otuz milyon liradan az olamaz. Bu
mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezan›n
yar›s› uygulan›r.
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Ek Madde 2- ‹mar planlar›n›n tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin flartlar› ile müstakbel ihtiyaçlar› göz önünde tutularak lüzumlu
ibadet yerleri ayr›l›r.
‹l, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni al›nmak ve imar
mevzuat›na uygun olmak flart›yla ibadethane yap›labilir.
‹badet yeri, imar mevzuat›na ayk›r› olarak baflka maksatlara tahsis
edilemez.

Ek Madde 2- ‹mar planlar›n›n tanziminde, planlanan beldenin ve
bölgenin flartlar› ile müstakbel ihtiyaçlar› göz önünde tutularak
lüzumlu cami yerleri ayr›l›r.

‹l, ilçe ve kasabalarda müftünün izni al›nmak ve imar mevzuat›na
uygun olmak flart›yla cami yap›labilir.

Cami yeri, imar mevzuat›na ayk›r› olarak baflka maksatlara tahsis
edilemez.

Alt›nc› uyum paketi

Üçüncü uyum paketi ile
Kanuna eklenen Ek
Madde 3, yedinci uyum
paketi de¤ifltirilmifltir

Üçüncü ve yedinci
uyum paketi

Türkiye'de kurulan vak›flar›n vak›f senedinde belirtilen amaçlar›
gerçeklefltirmek üzere uluslararas› faaliyette bulunmas› ve yurt
d›fl›nda flube açmas› ile yurt d›fl›ndaki benzer amaçl› vak›f veya
kurulufllarla iflbirli¤i yapmas›, ‹çiflleri ve D›fliflleri bakanl›klar›n›n
görüflleri al›nmak suretiyle, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün ba¤l›
bulundu¤u Bakanl›¤›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nun iznine
ba¤l›d›r.

Ek Madde 3 - (üçüncü uyum paketi) Türkiye'de kurulan vak›flar,
amaçlar› do¤rultusunda uluslararas› alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda
yarar görülen hâllerde, ‹çiflleri ve D›fliflleri bakanl›klar›n›n görüflleri
al›nmak suretiyle, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün ba¤l› bulundu¤u
Bakanl›¤›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nun izniyle yurt d›fl›nda
kurulmufl vak›f veya kurulufllara üye olabilirler.

Türkiye`de kurulan vak›flar›n, vak›f senedinde belirtilen amaçlar›n›
gerçeklefltirmek üzere uluslararas› faaliyette bulunmas› ve yurt d›fl›nda
flube açmas› ile yurt d›fl›ndaki benzer amaçl› vak›f veya kurulufllarla
iflbirli¤i yapmas›, D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n görüflü al›nmak suretiyle
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n iznine ba¤l›d›r.

Ek Madde 3 - Türkiye`de kurulan vak›flar, amaçlar› do¤rultusunda
uluslararas› alanda iflbirli¤i yap›lmas›nda yarar görülen hallerde,
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n görüflü al›nmak suretiyle ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n izniyle yurt d›fl›nda kurulmufl vak›f veya kurulufllara üye
olabilirler.

8.6.1984 tarihli ve 227 say›l› Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname

Ek Madde 2
de¤ifltirilmifltir.

Kanunda yeralan “cami” ibareleri “ibadet yeri” olarak de¤ifltirilmifltir.

Alt›nc› uyum paketi

3.5.1985 tarihli ve 3194 say›l› ‹mar Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-‹BADET VE D‹N ÖZGÜRLÜ⁄Ü
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Bu vak›flar, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vak›flar
hakk›nda uygulanan mevzuata tâbidir.

Bu vak›flar, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vak›flar
hakk›nda uygulanan mevzuata tâbidir.

Madde 1'e üç f›kra
eklenmifl ve 1/6
de¤ifltirilmifltir.
Öngörülen
yönetmeli¤in kanunun
yürürlük tarihinden
itibaren bir y›l içinde
yürürlü¤e konulmas›
öngörülmüfltür.

Üçüncü ve dördüncü
uyum paketi

‹dare uzuvlar› ve kontrol mercileri
Madde 1 - 4 birinci teflrin 1926 tarihinden önce vücut bulmufl vak›flardan
A - Bu kanundan önce zabtedilmifl bulunan vak›flar,
B - Bu kanundan önce idaresi zabtedilmifl olan vak›flar,
C - Mütevelli¤i bir makama flartedilmifl olan vak›flar,
D - Kanunen veya fiilen hayri bir hizmeti kalmam›fl olan vak›flar,
E - Mütevellili¤i vakfedenlerin ferilerinden baflkalar›na flart edilmifl
vak›flar,
Vak›flar Umum Müdürlü¤ünce idare olunur. Bunlar›n hepsine birden
(Mazbut vak›flar) denir.
Mütevellili¤i vakfedenlerin fer`ilerine flart edilmifl vak›flara (Mülhak
Vak›flar) denir. Bunlar mütevellileri taraf›ndan idare olunur.

‹dare uzuvlar› ve kontrol mercileri

Madde 1 - 4 birinci teflrin 1926 tarihinden önce vücut bulmufl
vak›flardan
A - Bu kanundan önce zabtedilmifl bulunan vak›flar,
B - Bu kanundan önce idaresi zabtedilmifl olan vak›flar,
C - Mütevelli¤i bir makama flartedilmifl olan vak›flar,
D - Kanunen veya fiilen hayri bir hizmeti kalmam›fl olan vak›flar,
E - Mütevellili¤i vakfedenlerin ferilerinden baflkalar›na flart edilmifl
vak›flar,

Vak›flar Umum Müdürlü¤ünce idare olunur. Bunlar›n hepsine birden (Mazbut vak›flar) denir.

Mütevellili¤i vakfedenlerin fer'ilerine flart edilmifl vak›flara (Mülhak
Vak›flar) denir. Bunlar mütevellileri taraf›ndan idare olunur.

5.6.1935 tarihli ve 2762 say›l› Vak›flar Kanunu

Yabanc› ülkelerde kurulmufl vak›flar, uluslararas› alanda iflbirli¤i
yap›lmas›nda yarar görülen hallerde, karfl›l›kl› olmak koflulu ile,
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n görüflü al›nmak suretiyle, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›n izniyle Türkiye`de faaliyette bulunabilirler, temsilcilik
kurabilirler, flube açabilirler, üst kurulufllar kurabilirler, kurulmufl üst
kurulufllara kat›labilirler veya kurulmufl vak›flarla iflbirli¤i yapabilirler.

Yabanc› ülkelerde kurulmufl vak›flar, uluslararas› alanda iflbirli¤i
yap›lmas›nda yarar görülen hâllerde, karfl›l›kl› olmak kofluluyla,
‹çiflleri ve D›fliflleri bakanl›klar›n›n görüflleri al›nmak suretiyle,
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün ba¤l› bulundu¤u Bakanl›¤›n önerisi
üzerine Bakanlar Kurulu’nun izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilirler, flube açabilirler, üst kurulufllar kurabilirler, kurulmufl üst kurulufllara kat›labilirler veya kurulmufl vak›flarla iflbirli¤i yapabilirler.
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Alt›nc› uyum paketi
Geçici Madde 2
eklenmifltir.

GEÇ‹C‹ MADDE 2. - Cemaat vak›flar›, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihten itibaren on sekiz ay içinde 1. maddenin yedinci f›kras›
uyar›nca tescil baflvurusunda bulunabilirler.

Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nün ba¤l› bulundu¤u Bakanl›kça ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu vak›flar›n dinî, hayrî, sosyal, e¤itsel, s›hhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere, her ne suretle olursa olsun, tasarruflar› alt›nda bulundu¤u, vergi kay›tlar›, kira sözleflmeleri ve di¤er
belgelerle belirlenen tafl›nmaz mallar, bu Kanunun yürürlü¤e
girdi¤i tarihten itibaren alt› ay içinde baflvurulmas› hâlinde vak›f
ad›na tescil olunur. Cemaat vak›flar› ad›na ba¤›fllanan veya vasiyet
olunan tafl›nmaz mallar da bu madde hükümlerine tâbidir.

Cemaat vak›flar›, vakfiyeleri olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n,
Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün izniyle dinî, hayrî, sosyal, e¤itsel,
s›hhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere tafl›nmaz
mal edinebilirler ve tafl›nmaz mallar› üzerinde tasarrufta bulunabilirler.

Cemaat vak›flar›n›n Türk Kanunu Medenisinin 78. maddesi gere¤ince
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’ne ödeyecekleri teftifl ve denetleme masraflar›na kat›lma pay›n›n, genel bütçeden karfl›lanmas›na Bakanlar
Kurulunca karar verilebilir. Bu karar an›lan vak›flar›n teftifl ve denetimini etkilemez.

Cemaatlere ve esnafa mahsus vak›flar, bunlar taraf›ndan seçilen kifli
veya kurullarca yönetilir. ‹lgili makamlarla Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan teftifl edilir ve denetlenirler. Teftifl ve denetlemenin usulleri
ve nas›l yap›laca¤› ile sonuçlar› ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.

Cemaatlere ve esnafa mahsus vak›flar, bunlar taraf›ndan seçilen kifli
veya kurullarca yönetilir. ‹lgili makamlarla Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan teftifl edilir ve denetlenirler. Teftifl ve denetlemenin usulleri ve nas›l yap›laca¤› ile sonuçlar› ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.

Cemaat vak›flar›n›n Türk Kanunu Medenisinin 78. maddesi
gere¤ince Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’ne ödeyecekleri teftifl ve
denetleme masraflar›na kat›lma pay›n›n, genel bütçeden karfl›lanmas›na Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu karar an›lan
vak›flar›n teftifl ve denetimini etkilemez.

Mütevelliler Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün ve Genel Müdürlük de ‹dare
Meclisinin kontrolü alt›ndad›r.

Mütevelliler Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün ve Genel Müdürlük de
‹dare Meclisinin kontrolü alt›ndad›r.
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Madde 107 - Tutuklaman›n gayesini ihlal etmemek flart› ile tutuklanan san›¤›n yak›nlar›na ve esasl› bir alakas› olan di¤er kimselere,
tutulmas›n› bildirmesine müsaade olunur. Tutuklanan isterse bunlara resmen dahi haber verilir.

Madde 107 yeniden
düzenlenmifltir.

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi
Madde 128 - Yakalanan flah›s b›rak›lmazsa, yakalama yerine en yak›n
sulh hakimine gönderilmesi için zorunlu süre hariç yirmi dört saat
içinde sulh hakiminin önüne ç›kar›l›r ve sorguya çekilir. Yakalanan›n
talebi halinde müdafi de sorguda haz›r bulunabilir.
Üç veya daha fazla kiflinin bir suça ifltiraki suretiyle toplu olarak
ifllenen suçlarda, delillerin toplanmas›ndaki güçlük veya fail say›s›n›n
çoklu¤u ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet Savc›s› bu sürenin dört
güne kadar uzat›lmas›na yaz›l› olarak emir verebilir.

Yakalamadan ve yakalama süresinin uzat›lmas›na iliflkin emirden
yakalanan›n bir yak›n›na veya belirledi¤i bir kifliye, Cumhuriyet
Savc›s›n›n karar›yla gecikmeksizin haber verilir.

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi

Madde 128 - Yakalanan flah›s b›rak›lmazsa, yakalama yerine en
yak›n sulh hakimine gönderilmesi için zorunlu süre hariç yirmi dört
saat içinde sulh hakiminin önüne ç›kar›l›r ve sorguya çekilir.
Yakalanan›n talebi halinde müdafi de sorguda haz›r bulunabilir.

Üç veya daha fazla kiflinin bir suça ifltiraki suretiyle toplu olarak
ifllenen suçlarda, delillerin toplanmas›ndaki güçlük veya fail
say›s›n›n çoklu¤u ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet Savc›s›n›n bu
sürenin dört güne kadar uzat›lmas›na yaz›l› olarak emir verebilir.
Soruflturma bu sürede sonuçland›r›lmazsa Cumhuriyet savc›s›n›n
talebi ve sulh hakiminin karar› ile süre yedi güne kadar uzat›labilir.

Sulh hakimi yakalamay› gerektiren bir hal görmez veya yakalama
sebepleri ortadan kalkm›fl bulunursa yakalanan flahs›n
b›rak›lmas›na karar verir.

Madde 128/2'nin ikinci
cümlesi madde metninden ç›kar›lm›fl ve
128/3 de¤ifltirilmifltir.

Ayr›ca, soruflturman›n amac›n› tehlikeye düflürmemek kayd›yla, tutuklunun tutuklamay› bir yak›n›na veya belirledi¤i bir kifliye bizzat
bildirmesine de izin verilir.

Madde 107 - Tutuklamadan ve tutuklaman›n uzat›lmas›na iliflkin her
karardan tutuklunun bir yak›n›na veya belirledi¤i bir kifliye, hâkimin
karar›yla gecikmeksizin haber verilir.

San›¤›n tutuklanmas›ndan kimlere haber verilece¤i

Birinci uyum paketi

Tutuklanan san›k hakim önüne ç›kar›l›nca, durum yak›nlar›na bu
hakim taraf›ndan verilen bir kararla hemen bildirilir.

San›¤›n tutuklanmas›ndan kimlere haber verilece¤i

Birinci uyum paketi

4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-‹fiKENCEYLE MÜCADELE
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Yakalaman›n veya süre uzatman›n yerinde oldu¤u kan›s›na var›rsa
müracaat› reddeder veya yakalanan›n derhal soruflturma evrak› ile
Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda haz›r bulundurulmas›na karar verir.
Yakalama süresinin dolmas› veya hakimin serbest b›rakma karar› üzerine serbest b›rak›lan kifli hakk›nda yakalamaya konu olan fiil sebebiyle
yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet Savc›s›n›n karar›
olmad›kça bir daha bu madde hükmü uygulanmaz.

Yakalaman›n veya süre uzatman›n yerinde oldu¤u kan›s›na var›rsa
müracaat› reddeder veya yakalanan›n derhal soruflturma evrak› ile
Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda haz›r bulundurulmas›na karar verir.

Yakalama süresinin dolmas› veya hakimin serbest b›rakma karar›
üzerine serbest b›rak›lan kifli hakk›nda yakalamaya konu olan fiil
sebebiyle yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet
Savc›s›n›n karar› olmad›kça bir daha bu madde hükmü uygulanmaz.

Temyiz eden taraf›n hasm› maznun ise bu hususta bir zab›t varakas›
tutulmak üzere zab›t katibine yap›lacak bir beyanla da cevab›n› verebilir. Cevap layihas› verildikten veya bunun için muayyen müddet bittikten sonra dava dosyas› Cumhuriyet Müddeiumumisi taraf›ndan
temyiz mahkemesine verilmek üzere Cumhuriyet Baflmüddeiumimili¤i’ne gönderilir.

Madde 316 - 315. maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmiyen temyiz talebine dair istida ve varsa yaln›z layihan›n bir
sureti temyiz talebinde bulunan taraf›n hasm›na tebli¤ olunur.
Has›m taraf› bir hafta içinde yaz› ile cevab› verebilir.

Temyiz eden taraf›n hasm› maznun ise bu hususta bir zab›t varakas›
tutulmak üzere zab›t katibine yap›lacak bir beyanla da cevab›n› verebilir. Cevap layihas› verildikten veya bunun için muayyen müddet
bittikten sonra dava dosyas› Cumhuriyet Müddeiumumisi
taraf›ndan temyiz mahkemesine verilmek üzere Cumhuriyet
Baflmüddeiumimili¤i’ne gönderilir.

Madde 316'ya bir f›kra
eklenmifltir.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca düzenlenen tebli¤name
taraflara ilgili dairece tebli¤ olunur.*

Madde 316 - 315. maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmiyen temyiz talebine dair istida ve varsa yaln›z layihan›n bir
sureti temyiz talebinde bulunan taraf›n hasm›na tebli¤ olunur. Has›m
taraf› bir hafta içinde yaz› ile cevab› verebilir.

Temyiz istida ve layihas›n›n tebli¤i ve cevab›:

Dördüncü uyum paketi

Temyiz istida ve layihas›n›n tebli¤i ve cevab›:

Yakalama süresinin uzat›lmas›na iliflkin Cumhuriyet Savc›s›n›n yaz›l›
emrine veya yakalama ifllemine karfl›, yakalanan kifli veya müdafi veya
kanuni mümessili veya birinci veya ikinci derecede kan h›s›m› veya efli
hemen serbest b›rak›lmay› sa¤lamak için sulh hakimine baflvurabilirler. Sulh hakimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhal ve nihayet
yirmi dört saat dolmadan baflvuruyu sonuçland›r›r.

Yakalama süresinin uzat›lmas›na iliflkin Cumhuriyet Savc›s›n›n yaz›l›
emrine veya yakalama ifllemine karfl›, yakalanan kifli veya müdafi
veya kanuni mümessili veya birinci veya ikinci derecede kan h›s›m›
veya efli hemen serbest b›rak›lmay› sa¤lamak için sulh hakimine
baflvurabilirler. Sulh hakimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhal ve nihayet yirmi dört saat dolmadan baflvuruyu sonuçland›r›r.
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Ek Madde 7 - 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 243
ve 245. maddelerinde yaz›l› suçlar› iflleyenler hakk›nda soruflturma ve
kovuflturmalar acele ifllerden say›l›r, öncelik ve ivedilikle ele al›n›r. Bu
suçlarla ilgili davalarda duruflmalara zorunluluk olmad›kça otuz günden fazla ara verilemez, bu davalara adlî tatilde de bak›l›r.

Madde 31/1
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Alt›nc› uyum paketi

1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105. maddesi,
2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kurulufl ve Yarg›lama
Usulleri hakk›nda Kanunun 16. maddesi, 2959 say›l› Polis Vazife ve
Salahiyet Kanununun Ek 2. maddesinin birinci f›kras›,

Madde 31 - Bu Kanunun 4, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 19 ve 22. madde
hükümleri Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alan›na giren
suçlarda uygulanmaz. Bunlar hakk›nda 1412 say›l› Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununun bu de¤ifliklikten önce yürürlükte
olan eski hükümleri de¤ifltirilmeden önceki halleriyle uygulan›r.

1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105. maddesi, 2845
say›l› Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri
hakk›nda Kanunun 16. maddesi, 2959 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununun Ek 2. maddesinin birinci f›kras›,

Madde 31 - (Mülga birinci f›kra: 15/7/2003-4928/19 md.)

18.11.1992 tarihli ve 3842 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama
Usulleri Hakk›nda Kanunun Baz› Maddelerinde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

Ek Madde 7
eklenmifltir.

Yedinci uyum paketi

Üçüncü f›kra uyar›nca yap›lacak tebligatlar, Tebligat Kanununun 35.
maddesine göre ilgililerin dava dosyas›ndan belirlenen son adreslerine
yap›lmas›yla geçerli olur.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca düzenlenen tebli¤name, hükmü
temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç do¤urabilecek görüfl içermesi
halinde san›k veya müdafii ile müdahil, flahsî davac› veya vekillerine
dairesince tebli¤ olunur. ‹lgili taraf tebli¤den itibaren yedi gün içinde
yaz›l› olarak cevap verebilir.

*Ayn› maddeye, dördüncü uyum paketinin yürürlü¤e girmesinden
sonra 4829 say›l› kanunla afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir:
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2935 say›l› Ola¤anüstü Hal Kanununun 26. maddesi, 3713 say›l›
Terörle Mücadele Kanununun 11. maddesi yürürlükten kald›r›lm›fl ve
3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 15. maddesinin bafll›¤›
"Müdafi tayini" olarak de¤ifltirilmifltir.

Madde 16/3 de¤ifltirilmifl ve 16/2'nin ikinci
cümlesi ile 16/4 ve
16/5 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Birinci, ikinci,
dördüncü ve alt›nc›
uyum paketi

Kamu davas› aç›l›ncaya kadar hâkim, san›k taraf›ndan bilinmesini
uygun görmedi¤i hususlar›n kendisine bildirilmesini men edebilir.
Tutuklama sebebine göre lüzumu halinde kamu davas›n›n
aç›lmas›na kadar san›k ile müdafiin görüflmelerinde bizzat hakim
veya tayin edilecek naip yahut istinabe olunan hakim haz›r bulunabilir.

Tutuklu bulunan san›k, müdafi ile her zaman görüflebilir. Hâkim
taraf›ndan gözalt› süresinin uzat›lmas›na karar verildikten sonra
gözalt›nda bulunan kifli hakk›nda da ayn› hüküm uygulan›r.

Anayasan›n 120. maddesi gere¤ince ola¤anüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan veya tutuklanan kifliler hakk›nda ikinci f›krada
yedi gün olarak belirlenen süre Cumhuriyet Savc›s›n›n talebi ve
hakim karar›yla on güne kadar uzat›labilir.

Üç veya daha fazla kiflinin bir suça ifltiraki suretiyle toplu olarak
ifllenen suçlarda, delillerin toplanmas›ndaki güçlük veya fail
say›s›n›n çoklu¤u ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet Savc›s›, bu
sürenin dört güne kadar uzat›lmas›na yaz›l› olarak emir verebilir.
Soruflturma bu sürede sonuçland›r›lmazsa Cumhuriyet Savc›s›n›n
talebi ve hakim karar› ile süre yedi güne kadar uzat›labilir.

Madde 16 - Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alan›na giren
suçlarda yakalanan veya tutuklanan flah›s, yakalama veya tutulma
yerine en yak›n mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç en
geç k›rk sekiz saat içinde hakim önüne ç›kar›l›r ve sorguya çekilir.

Yakalama tutuklama ve müdafi ile görüflme

Anayasan›n 120. maddesi gere¤ince ola¤anüstü hâl ilân edilen bölgelerde yakalanan veya tutuklanan kifliler hakk›nda ikinci f›krada dört gün
olarak belirlenen süre, Cumhuriyet Savc›s›n›n talebi ve hâkim karar›yla
yedi güne kadar uzat›labilir. Hâkim, karar vermeden önce yakalanan
veya tutuklanan kifliyi dinler.

Üç veya daha fazla kiflinin bir suça ifltiraki suretiyle toplu olarak ifllenen
suçlarda, delillerin toplanmas›ndaki güçlük veya fail say›s›n›n çoklu¤u
ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet Savc›s›, bu sürenin dört güne kadar
uzat›lmas›na yaz›l› olarak emir verebilir.

Madde 16 - Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alan›na giren
suçlarda yakalanan veya tutuklanan flah›s, yakalama veya tutulma yerine en yak›n mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç en geç
k›rksekiz saat içinde hakim önüne ç›kar›l›r ve sorguya çekilir.

Yakalama ve tutuklama

16.6.1983 tarihli ve 2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun

2935 say›l› Ola¤anüstü Hal Kanununun 26. maddesi, 3713 say›l›
Terörle Mücadele Kanununun 11. maddesi yürürlükten kald›r›lm›fl
ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun 15. maddesinin bafll›¤›
"Müdafi tayini" olarak de¤ifltirilmifltir.
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12. maddeyle bu maddede belirtilen zararlar›n nevi, miktarlar›n›n
tespti, takibi, amirlerin sorumluluklar› ve yap›lacak ifllemlerle ilgili
di¤er hususlar Baflbakanl›kça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amac›, Türk vatandafllar›n›n kendileriyle
veya kamu ile ilgili dilek ve flikayetleri hakk›nda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne ve yetkili makamlara yaz› ile baflvurma haklar›n›n
kullan›lma biçimini düzenlemektir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 1
de¤ifltirilmifltir.

Madde 1 - Bu Kanunun amac›, Türk vatandafllar›n›n ve Türkiye`de
ikamet eden yabanc›lar›n kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve
flikâyetleri hakk›nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili makamlara yaz› ile baflvurma haklar›n›n kullan›lma biçimini düzenlemektir.

Amaç

1.11.1984 tarihli ve 3071 say›l› Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanun

12. maddeyle bu maddede belirtilen zararlar›n nevi, miktarlar›n›n
tespiti, takibi, amirlerin sorumluluklar› ve yap›lacak ifllemlerle ilgili
di¤er hususlar Baflbakanl›kça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Madde 13- Kifliler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak
u¤rad›klar› zararlardan dolay› bu görevleri yerine getiren personel aleyhine de¤il, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine
tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki de¤erli ka¤›tlar›n ilgili personel taraf›ndan zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine taraf›ndan hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakk› sakl›d›r.

Madde 13- Kifliler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak
u¤rad›klar› zararlardan dolay› bu görevleri yerine getiren personel
aleyhine de¤il, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet
dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para
ve para hükmündeki de¤erli ka¤›tlar›n ilgili personel taraf›ndan zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat
sonucu beklenmeden Hazine taraf›ndan hak sahibine ödenir.
Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakk›
sakl›d›r.

Madde 13 'e bir f›kra
eklenmifltir.

‹flkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet k›r›c› muamele
suçlar› nedeniyle Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesince verilen
kararlar soncunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolay› sorumlu
personele rücu edilmesi hakk›nda da yukar›daki f›kra hükmü uygulan›r.

Kiflilerin u¤rad›klar› zararlar

Kiflilerin u¤rad›klar› zararlar

‹kinci uyum paketi

14.7.1965 tarihli ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu
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Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun, Türk vatandafllar›nca Türkiye Büyük Millet
Meclisi ile idari makamlara yap›lan dilek ve flikayetler hakk›ndaki
baflvurular› kapsar.

Dilekçe hakk›

Madde 3 - Türk vatandafllar› kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve
flikayetleri hakk›nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili
makamlara yaz› ile baflvurma hakk›na sahiptirler.

Dilekçede bulunmas› zorunlu flartlar

Madde 4 - Türk vatandafllar›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
veya yetkili makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçelerde,
dilekçe sahibinin ad›-soyad› ve imzas› ile ifl veya ikametgah
adresinin bulunmas› gerekir.

Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi

Madde 7 - Türk vatandafllar›n›n kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve
flikayetleri konusunda yetkili makamlara yapt›klar› baflvurular›n
sonucu veya yap›lmakta olan ifllemin safahat› hakk›nda dilekçe
sahiplerine en geç iki ay içinde cevap verilir. ‹fllem safahat›n›n duyurulmas› halinde al›nan sonuç ayr›ca bildirilir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 2
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 3'ye bir f›kra
eklenmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 4
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 7
de¤ifltirilmifltir.

Madde 7 - Türk vatandafllar›n›n ve Türkiye`de ikamet eden
yabanc›lar›n kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve flikayetleri konusunda
yetkili makamlara yapt›klar› baflvurular›n sonucu veya yap›lmakta olan
ifllemin safahat› hakk›nda dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde
gerekçeli olarak cevap verilir. ‹fllem safahat›n›n duyurulmas› halinde
al›nan sonuç ayr›ca bildirilir.

Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi

Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin ad›-soyad› ve
imzas› ile ifl veya ikametgah adresinin bulunmas› gerekir.

Dilekçede bulunmas› zorunlu flartlar

Türkiye`de ikamet eden yabanc›lar karfl›l›kl›l›k esas› gözetilmek ve
dilekçelerinin Türkçe yaz›lmas› kayd›yla bu haktan yararlanabilirler.

Madde 3 - Türk vatandafllar› kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve
flikayetleri hakk›nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili makamlara yaz› ile baflvurma hakk›na sahiptirler.

Dilekçe hakk›

Madde 2 - Bu Kanun, Türk vatandafllar› ve Türkiye`de ikamet eden
yabanc›lar taraf›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idari makamlara
yap›lan dilek ve flikayetler hakk›ndaki baflvurular› kapsar.

Kapsam
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Madde 8 - Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen dilekçelerin,
Dilekçe Komisyonu’nda incelenmesi ve karara ba¤lanmas› esas ve
usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹çtüzü¤ünde gösterilir.

Madde 8
de¤ifltirilmifltir.

Madde 8 - Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen dilekçelerin,
Dilekçe Komisyonu’nda incelenmesi ve karara ba¤lanmas› altm›fl gün
içinde sonuçland›r›l›r. ‹lgili kamu kurum veya kurulufllar› Türkiye
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri
otuz gün içinde cevapland›r›r. ‹nceleme ve karara ba¤laman›n esas ve
usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹çtüzü¤ü’nde gösterilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yap›lan baflvurular›n incelenmesi

Madde 7 - ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baflkanl›¤›nca havale olunan baflvurular ile ilgili konular›
inceler.
Komisyon, baflvurular›n sonucu veya yap›lmakta olan ifllem hakk›nda
baflvuru sahibine en geç altm›fl gün içinde bilgi verir.

Madde 7 - ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baflkanl›¤›nca havale olunan baflvurular ile ilgili konular› inceler.

Komisyon, baflvurular›n sonucu veya yap›lmakta olan ifllem
hakk›nda baflvuru sahibine en geç üç ay içinde bilgi verir.

Madde 7
de¤ifltirilmifltir.

Madde 2'ye bir f›kra
eklenmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Kapsam
Madde 2 - Bu Kanun, Devletin ve di¤er kamu tüzel kiflilerinin genel
idare esaslar›na göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdi¤i asli
ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve di¤er kamu görevlilerinin
görevleri sebebiyle iflledikleri suçlar hakk›nda uygulan›r.
Görevleri ve s›fatlar› sebebiyle özel soruflturma ve kovuflturma usullerine tabi olanlara iliflkin kanun hükümleri ile suçun niteli¤i

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun, Devletin ve di¤er kamu tüzel kiflilerinin genel
idare esaslar›na göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdi¤i
asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve di¤er kamu
görevlilerinin görevleri sebebiyle iflledikleri suçlar hakk›nda uygulan›r.

Görevleri ve s›fatlar› sebebiyle özel soruflturma ve kovuflturma usullerine tabi olanlara iliflkin kanun hükümleri ile suçun niteli¤i

5.12.1990 tarihli ve 3686 say›l› ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Kanunu

‹nceleme ve Sonucun Bildirilmesi

‹nceleme ve Sonucun Bildirilmesi

Dördüncü uyum paketi

5.12.1990 tarihli ve 3686 say›l› ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Kanunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yap›lan baflvurular›n incelenmesi

Dördüncü uyum paketi
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A¤›r cezay› gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.
Disiplin hükümleri sakl›d›r.

A¤›r cezay› gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.
Disiplin hükümleri sakl›d›r.

Madde 3/c
de¤ifltirilmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 3 - Ola¤anüstü hal ilan edilen illerde ve ola¤anüstü halin
devam› süresince Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi;
a) Görev alan› içindeki illerde güvenlik, asayifl ve kamu düzeni
bak›m›ndan çal›flmalar›nda sak›nca görülen ve hizmetlerinden
yararlan›lamayan kamu personelinin yer de¤ifltirmesini veya görev
alan› d›fl›nda geçici veya sürekli olarak görevlendirilmesini ilgili
kurum veya kurulufllardan isteyebilir. Bu istekleri derhal yerine
getirilir. Bu personel hakk›nda kendi özel kanunlar›ndaki hükümler
uygulan›r,
b) Ola¤anüstü hal ilan›na neden olan olaylara iliflkin suç dosyalar›n›n
dava aç›lmak üzere mahalli Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’ndan, Devlet
Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarda dava aç›lmas›n› da
Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet Baflsavc›s›’ndan isteyebilir ve bu istekler yerine getirilir,

Madde 3 - Ola¤anüstü hal ilan edilen illerde ve ola¤anüstü halin
devam› süresince Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi;

a) Görev alan› içindeki illerde güvenlik, asayifl ve kamu düzeni
bak›m›ndan çal›flmalar›nda sak›nca görülen ve hizmetlerinden
yararlan›lamayan kamu personelinin yer de¤ifltirmesini veya
görev alan› d›fl›nda geçici veya sürekli olarak görevlendirilmesini
ilgili kurum veya kurulufllardan isteyebilir. Bu istekleri derhal yerine getirilir. Bu personel hakk›nda kendi özel kanunlar›ndaki
hükümler uygulan›r,

b) Ola¤anüstü hal ilan›na neden olan olaylara iliflkin suç
dosyalar›n›n dava aç›lmak üzere mahalli Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’ndan, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren
suçlarda dava aç›lmas›n› da Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet Baflsavc›s›’ndan isteyebilir ve bu istekler yerine
getirilir,

15.12.1990 tarihli ve 430 say›l› Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ve Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince Al›nacak ‹lave Tedbirler
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname

765 say›l› Türk Ceza Kanununun 243 ve 245. maddeleri ile 1412
say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154. maddesinin
dördüncü f›kras› kapsam›nda aç›lacak soruflturma ve kovuflturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

yönünden kanunlarda gösterilen soruflturma ve kovuflturma usullerine iliflkin hükümler sakl›d›r.

yönünden kanunlarda gösterilen soruflturma ve kovuflturma usullerine iliflkin hükümler sakl›d›r.
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g) Görev alan›nda yürütülen çal›flmalar konusunda Bölge Valili¤ince
haz›rlanan bildiri, bülten ve aç›klamalar›n TRT Kurumu’ndan
aynen yay›nlanmas›n› isteyebilir.

f) Ola¤anüstü hal bölgesine dahil illerle ilgili veya bu bölgeyi etkileyecek yay›nlarda Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürlü¤ü, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli¤i ile koordinasyon ve iflbirli¤i yapmakla yükümlüdür,

e) Bölge illerinin iktisadi, sosyal ve kültürel yönden kalk›nmas›na ve
görevinin ifas›na iliflkin yat›r›m tekliflerinde bulunabilir,

d) Gecikmesinde sak›nca görülen hallerde zab›tan›n talebi üzerine
veya gerek gördü¤ünde, yollarda, meskun mahallerde genel aramalar, özel ve tüzel kiflilere ait ev, iflyeri ve eklentileri ile umuma
aç›k olmayan mahallerde aramalar yapt›rabilir,

f) Ola¤anüstü hal bölgesine dahil illerle ilgili veya bu bölgeyi etkileyecek yay›nlarda Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürlü¤ü, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli¤i ile koordinasyon ve iflbirli¤i yapmakla yükümlüdür.

e) Bölge illerinin iktisadi, sosyal ve kültürel yönden kalk›nmas›na ve
görevinin ifas›na iliflkin yat›r›m tekliflerinde bulunabilir,

d) Gecikmesinde sak›nca görülen hallerde zab›tan›n talebi üzerine
veya gerek gördü¤ünde, yollarda, meskun mahallerde genel aramalar, özel ve tüzel kiflilere ait ev, iflyeri ve eklentileri ile umuma
aç›k olmayan mahallerde aramalar yapt›rabilir,

Bu süre içinde tutuklama karar›n›n kald›r›lmas› yada hükümlülük
sürelerinin sona ermesi durumunda, keyfiyet derhal bulunduruldu¤u yer Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na bildirilir,

c) Hükümlü veya tutuklular, ola¤anüstü hal ilân›na neden olan
suçlar›n soruflturulmas›nda ifade alma, yer gösterme,
yüzlefltirme, teflhis ve t›bbi muayene için Ola¤anüstü Hal Bölge
Valisinin teklifi üzerine, yetkili Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n talebi
ve hâkimin karar› ile, her defas›nda dört günü geçmemek üzere
ceza infaz kurumu veya tutukevinden al›nabilir. Bu süre
hükümlülük veya tutuklulukta geçmifl say›l›r. Hâkim, her
defas›nda karar vermeden önce hükümlü veya tutukluyu dinler.
Hükümlü veya tutuklu ceza infaz kurumu veya tutukevinden
al›nd›ktan sonra da yasal konumunun gerektirdi¤i haklardan
yararlan›r. Ceza infaz kurumu veya tutukevinden ayr›l›fl ve
dönüfllerinde hükümlü veya tutuklunun sa¤l›k durumu doktor
raporu ile tespit edilir,

c) Hükümlü veya tutuklulardan, ola¤anüstü hal ilan›na neden olan
suçlar›n soruflturmas›nda ifadelerine baflvurulmas› gerekenler,
Ola¤anüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine yetkili Cumhuriyet
Baflsavc›s›n›n talebi ve hâkimin karar› ile, her defas›nda on günü
geçmemek üzere ceza infaz kurumu veya tutukevinden al›nabilir.
Bu süre hükümlülük veya tutuklulukta geçmifl say›l›r. Hükümlü
veya tutuklu ceza infaz kurumu veya tutukevinden ayr›l›fl ve
dönüfllerinde sa¤l›k durumunun doktor raporu ile tespitini talep
edebilir.

Bu süre içinde tutuklama karar›n›n kald›r›lmas› yada hükümlülük
sürelerinin sona ermesi durumunda, keyfiyet derhal bulunduruldu¤u yer Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na bildirilir,

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar› ihbar edenlerin
hüviyetleri, r›zalar› olmad›kça veya ihbar›n mahiyeti kendi haklar›nda
suç teflkil etmedikçe aç›klanmaz,

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren suçlar› ihbar edenlerin hüviyetleri, r›zalar› olmad›kça veya ihbar›n mahiyeti kendi haklar›nda suç teflkil etmedikçe aç›klanmaz,
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Madde 245'e bir f›kra
eklenmifltir.

Dördüncü uyum paketi

Madde 245 - Kuvvei cebriye imaline memur olanlar ve bilümum
zab›ta ve ihzar memurlar› memuriyetlerini icrada ve mafevkinde
bulunan amirinin emrini infazda kanun ve nizam›n tayin etti¤i
ahvalde baflka surette bir kimse hakk›nda suimuamele veya cismen
eza verecek hale cüret eder yahut o kimseyi darp ve cerheylerse üç
aydan üç seneye kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezalar› ile cezaland›r›l›r. E¤er iflledi¤i cürüm bu fiillerin
fevkinde ise o cürümlere terettüp eden ceza üçte birden yar›ya kadar
art›r›l›r.

Hükümet memurlar› taraf›ndan efrada karfl› yap›lacak suimuameleler

1.3.1926 tarih ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu

243. madde ile bu maddede yaz›l› suçlardan dolay› verilen cezalar,
para cezas›na veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.

Madde 245 - Kuvvei cebriye imaline memur olanlar ve bilümum zab›ta
ve ihzar memurlar› memuriyetlerini icrada ve mafevkinde bulunan
amirinin emrini infazda kanun ve nizam›n tayin etti¤i ahvalde baflka
surette bir kimse hakk›nda suimuamele veya cismen eza verecek hale
cüret eder yahut o kimseyi darp ve cerheylerse üç aydan befl seneye
kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezalar› ile
cezaland›r›l›r. E¤er iflledi¤i cürüm bu fiillerin fevkinde ise o cürümlere
terettüp eden ceza üçte birden yar›ya kadar art›r›l›r.

Hükümet memurlar› taraf›ndan efrada karfl› yap›lacak suimuameleler

g) Görev alan›nda yürütülen çal›flmalar konusunda Bölge Valili¤ince
haz›rlanan bildiri, bülten ve aç›klamalar›n TRT Kurumu’ndan aynen
yay›nlanmas›n› isteyebilir.
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Madde 8/d
de¤ifltirilmifltir.

Üçüncü uyum paketi

Madde 8 - Polisçe kati delil elde edilmesi halinde ve mahallin en büyük
mülki amirinin emriyle;
a) Kumar oynanan, umumi ve umuma aç›k yerler ile her çeflit özel ve
resmi kurum ve kurulufllara ait lokaller,
b) Mevzuata ayk›r› bir flekilde uyuflturucu madde imal edilen, sat›lan,
kullan›lan, bulundurulan yerler,
c) Mevcut hükümlere ayk›r› davran›fllar› görülen genelevler, birleflme
yerleri ve fuhufl yap›lan evler ve yerler,
d) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Anayasa düzenine, genel güvenli¤e ve genel ahlâka zarar› dokunacak oyun oynat›lan,
temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet
üzerinden yap›lan yay›nlara izin verilen yerler,
e) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar› ile benzeri kurum ve kurulufllara ait ve
yaln›z üyelerinin yararlanmas› için aç›lan lokallerden, birden fazla
denetim sonunda ve yaz›l› ihtara ra¤men, iç yönetmeli¤ine ayk›r›
faaliyet göstererek umuma aç›k yer durumuna geldi¤i tespit edilenler,
f) Yürürlükte bulunan hükümlere ayk›r› olarak iflletilen veya konulan
yasaklara uymayan, aç›lmas› izne ba¤l› yerler ile bu Kanunun 12. maddesi hükümlerine uymad›¤› tespit edilen yerler,
Polis taraf›ndan kapat›l›r ve/veya faaliyetleri menedilir.
Kapatma veya faaliyettenmen`i gerektiren sebepler adli kovuflturmay›
gerektiriyorsa soruflturma evrak› derhal adliyeye verilir.
Kapatmay› veya faaliyetten men`i icap ettiren sebepler mahkemeye
intikal ettirilecek hallerde ise alt› ay, de¤ilse üç aydan fazla kapatma
veya faaliyetten men`e karar verilemez.

Madde 8 - Polisçe kati delil elde edilmesi halinde ve mahallin en
büyük mülki amirinin emriyle;

a) Kumar oynanan, umumi ve umuma aç›k yerler ile her çeflit özel
ve resmi kurum ve kurulufllara ait lokaller,
b) Mevzuata ayk›r› bir flekilde uyuflturucu madde imal edilen,
sat›lan, kullan›lan, bulundurulan yerler,
c) Mevcut hükümlere ayk›r› davran›fllar› görülen genelevler,
birleflme yerleri ve fuhufl yap›lan evler ve yerler,
d) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Anayasa
düzenine, genel güvenli¤e ve genel ahlâka zarar› dokunacak oyun
oynat›lan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler,
e) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar› ile benzeri kurum ve kurulufllara ait
ve yaln›z üyelerinin yararlanmas› için aç›lan lokallerden, birden fazla
denetim sonunda ve yaz›l› ihtara ra¤men, iç yönetmeli¤ine ayk›r›
faaliyet göstererek umuma aç›k yer durumuna geldi¤i tespit edilenler,
f) Yürürlükte bulunan hükümlere ayk›r› olarak iflletilen veya konulan
yasaklara uymayan, aç›lmas› izne ba¤l› yerler ile bu Kanunun 12.
maddesi hükümlerine uymad›¤› tespit edilen yerler,

Polis taraf›ndan kapat›l›r ve/veya faaliyetleri menedilir.

Kapatma veya faaliyettenmen'i gerektiren sebepler adli kovuflturmay› gerektiriyorsa soruflturma evrak› derhal adliyeye verilir.

Kapatmay› veya faaliyetten men'i icap ettiren sebepler mahkemeye
intikal ettirilecek hallerde ise alt› ay, de¤ilse üç aydan fazla kapatma
veya faaliyetten men'e karar verilemez.

4.7.1934 tarihli ve 2559 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-K‹fi‹ HÜRR‹YETLER‹ VE GÜVENL‹⁄‹
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Madde 9 yeniden
düzenlenmifltir.

Üçüncü uyum paketi

Bunlardan suç mevzuu olanlar› evrak›yla Adliyeye ve di¤erlerini ait
oldu¤u makamlara verir.

a) Askere, zabitlere ve zab›ta memurlar›na mahsus silahlar›, harp
tüfeklerini ve namlusu 15 santimetreden uzun olan tabancalar›;
b) ‹zinsiz tafl›nan her model çap ve büyüklükte silah ve tabancalarla dinamit, bomba ve bunlara benzer yak›c›, öldürücü maddeleri ve
zehirli gazlarla bunlara ait alet ve malzemeyi ve barut ve sair atefl
al›c› eczay› ve yasak olan silahlara ait fiflekleri;
c) Üstünde bulundurdu¤u sald›rma, kama b›çak ve sustal› çak›lar›,
Amerikan yumruklar›n›, usturpa, matraklar›, fliflli bastonlar› ve buna
benzer yaralay›c› aletleri;
d) Ammenin emniyeti için tehlikeli bir vas›ta olarak kullan›lmas›
muhtemel her türlü eflyay›;
e) Serseri ve sab›kal›larda bulunan ve suç iflleme¤e yarayan her
türlü vas›talar› (Zab›ta flüphe üzerine bu kabil eflhas›n üzerini arayabilir);
f) Ahlâk ve umumi terbiyeye uygun olmayan flark› veya sözleri yahut
amme emniyetini bozucu hitabeleri muhtevi bulunan gramofon
plaklar›n› ve izinsiz gösterilen veya elde edilen filmleri ve bu kabil
sair basma yaz› ve resimleri; al›r.

Madde 9 - Polis:

Soruflturma evrak› adliyeye tevdi edilen flah›slar hakk›nda takipsizlik veya beraat karar› verilmesi veya kesin flekilde sahip de¤iflikli¤i
hallerinde, mahalli mülki amir taraf›ndan kapat›lan yerin süresinden
önce aç›lmas›na karar verilebilir.

Adli ve idari kovuflturman›n her safhas›nda mülki amirin kapatma
veya faaliyetten men karar›na karfl› ancak idari yarg› merciine
baflvurabilir.

Madde 9 Polis, millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sa¤l›k ve
genel ahlâk›n veya baflkalar›n›n hak ve hürriyetlerinin korunmas›, suç
ifllenmesinin önlenmesi, tafl›nmas› veya bulundurulmas› yasak olan
her türlü silâh, patlay›c› madde veya eflyan›n tespiti amac›yla usulüne
göre verilmifl hâkim karar› veya bu sebeplere ba¤l› olarak
gecikmesinde sak›nca bulunan hâllerde mahallin en büyük mülkî
amirinin verece¤i yaz›l› emirle;
a) 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu kapsam›na giren
toplant› ve gösteri yürüyüfllerinin yap›ld›¤› yerde veya yak›n
çevresinde,
b) Özel hukuk tüzel kiflileri ile kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar› veya sendikalar›n genel kurul toplant›lar›n›n yap›ld›¤› yerin yak›n
çevresinde,
c) Halk›n topluca bulundu¤u veya toplanabilece¤i yerlerde,
d) Ö¤retim ve e¤itim özgürlü¤ünün sa¤lanmas› için her derecede
ö¤retim ve e¤itim kurumlar›n›n ve 20. maddenin ikinci f›kras›n›n (A)
bendindeki koflula uygun olarak girilecek üniversite, ba¤›ms›z fakülte
veya ba¤l› kurumlar›n içinde, bunlar›n yak›n çevreleri ile girifl ve ç›k›fl
yerlerinde,
e) Umumi veya umuma aç›k yerlerde veya ö¤renci yurtlar›nda veya
eklentilerinde,
f) Yerleflim yerlerinin girifl ve ç›k›fllar›nda,
g) Her türlü toplu tafl›ma veya seyreden tafl›t araçlar›nda,

Soruflturma evrak› adliyeye tevdi edilen flah›slar hakk›nda takipsizlik
veya beraat karar› verilmesi veya kesin flekilde sahip de¤iflikli¤i hallerinde, mahalli mülki amir taraf›ndan kapat›lan yerin süresinden önce
aç›lmas›na karar verilebilir.

Adli ve idari kovuflturman›n her safhas›nda mülki amirin kapatma veya
faaliyetten men karar›na karfl› ancak idari yarg› merciine baflvurabilir.
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a) 171 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüflü Hürriyeti Hakk›nda Kanun
kapsam›na giren toplant› ve gösteri yürüyüfllerinin düzenini ve
güvenli¤ini bozacak faaliyet ve davran›fllar› önlemek üzere, toplant›
veya yürüyüfllerin yap›ld›¤› yerde veya yak›n çevresinde;
b) Özel hukuk tüzel kiflileri ile kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufllar›n›n ya da sendikalar›n genel kurul toplant›lar›n›n güvenli¤ini sa¤lamak üzere, toplant›n›n yap›ld›¤› yerde veya yak›n
çevresinde;
c) Can ve mal güvenli¤inin ve seyahat özgürlü¤ünün sa¤lanmas›
için, tren, otobüs, vapur, uçak, metro ve benzeri yerüstü ve yeralt›
toplu tafl›ma araçlar› ile hava liman›, iskele, liman, gar, istasyon,
otogar, otobüs terminalleri gibi halk›n topluca bulundu¤u veya spor
gösteri veya yar›flmalar› gibi büyük halk topluluklar›n›n birikebilece¤i yerlerde;
d) Ö¤retim ve e¤itim özgürlü¤ünün sa¤lanmas› için her derecede
ö¤retim ve e¤itim kurumlar›n›n ve kanunun 20/2 maddesindeki
koflula uygun olarak girilecek üniversite, ba¤›ms›z fakülte veya
ba¤l› kurumlar›n›n içinde, bunlar›n yak›n çevrelerinde ve girifl ç›k›fl
yerlerinde;
e) Cana, ›rza, mala veya tasarruf emniyetine tecavüz, sabotaj, adam
kaç›rmak veya rehin almak, silahl› gasp ve soygun, ateflli silahlar ve
b›çaklarla bomba ve öteki patlay›c›, parlay›c› ve yak›c› maddelerle
sald›r›da bulunmak, uçak, tren, otobüs, vapur ve benzerleri öteki
yerüstü ve yeralt› toplu tafl›ma araçlar›n› kaç›rmak, zaptetmek veya
yolcular›n› rehin tutmak suretiyle toplumda tedirginlik, korku ve
dehflet meydana getirerek s›rf kamu düzenini bozma¤a ve milli
güvenli¤i sarsarak Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetleri,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü nitelikleri

Polis, kamu düzenini ve anayasal hak ve özgürlükleri korumak
bak›m›ndan zorunlu ve gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde, il
s›n›rlar› içinde valinin, ilçe s›n›rlar› içinde kaymakam›n, somut olay
ve gereksinimler için her seferinde yeniden verece¤i emirle:

5680 say›l› Bas›n Kanunu kapsam›na giren bas›l› eserlerin arama ve
zapt›, genel hükümlere tâbidir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile di¤er kanunlara göre suç iz, eser,
emare veya delillerinin tespiti veya faillerinin yakalanmas› amac›yla
polis taraf›ndan yap›lacak aramalar için de usulüne göre verilmifl
hâkim karar› veya bu sebeplere ba¤l› olarak gecikmesinde sak›nca
bulunan hâllerde, di¤er kanunlarda yetkili k›l›nm›fl merciin yaz›l› emri
bulunmal›d›r.

Suçun önlenmesi amac›yla kiflilerin üstlerini, araçlar›n›, özel kâ¤›tlar›n›
ve eflyas›n› arar; suç unsurlar›na el koyar ve evrak› ile birlikte
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na tevdî eder.
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Madde 11 - Polis;

a) Genel ahlâk ve edep kurallar›na ayk›r› olarak; utanç verici ve
toplum düzeni bak›m›ndan tasvip edilmeyen tav›r ve davran›flta
bulunanlar ile bu nitelikte söz, flark›, müzik veya benzeri gösteri
yapanlar›,
b) Çocuklar, k›z ve kad›nlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi
bir flekilde sark›nt›l›k edenleri, kötü al›flkanl›klara ve her türlü
ahlâks›zl›¤a yönelten ve teflvik edenleri,
c) Genel ahlâk ve edebe ayk›r› mahiyetteki film, plak, video ve ses
bantlar›n› yapan ve satanlar›,

Üçüncü uyum paketi

Madde 11/c
de¤ifltirilmifl ve
11/c'nin ikinci cümlesi
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Vali ve kaymakam›n arama ve el koymaya iliflkin emri yaz›yla verilir.
‹vedi durumlarda sözlü olarak verilen emir en k›sa zamanda yaz› ile
do¤rulan›r.

5680 say›l› Bas›n Kanunu kapsam›na giren bas›l› eserlerin arama ve
zabt› genel hükümlere göre olur.

Yukar›daki f›kran›n a, b, c ve d bentlerinde say›lan alet ve eflyan›n
bulundurulup bulundurulmad›¤›n› saptamak ve bu f›kran›n e
bendinde say›lan eylemlerle ilgili kiflileri ele geçirmek amac›yla,
kiflilerin üstlerini, araçlar›n› ve eflyas›n› arar, suç unsuru gördüklerine el koyar, evrak›yla birlikte adalete teslim eder.

Anayasa'da belirlenen Cumhuriyeti tehlikeye düflürme¤e yönelik
fliddet eylemlerine giriflilece¤ini gösteren kesin belirtilerin elde
edilmesi halinde, umumi ya da umuma aç›k yerlerde veya ö¤renci
yurtlar›nda veya eklentilerinde veya kentin ya da öteki yerleflme birimlerinin girifl ve ç›k›fl yerlerinde veya ana caddelerinde seyreden
tafl›t araçlar›nda,

a) Genel ahlâk ve edep kurallar›na ayk›r› olarak; utanç verici ve toplum
düzeni bak›m›ndan tasvip edilmeyen tav›r ve davran›flta bulunanlar ile
bu nitelikte söz, flark›, müzik veya benzeri gösteri yapanlar›,
b) Çocuklar, k›z ve kad›nlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir
flekilde sark›nt›l›k edenleri, kötü al›flkanl›klara ve her türlü ahlâks›zl›¤a
yönelten ve teflvik edenleri,
c) Genel ahlâk ve edebe ayk›r› mahiyette her türlü sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildi¤i materyale bak›lmaks›z›n üreten ve satanlar›,

Madde 11 - Polis;
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Madde 13 - Polis;

a) Haklar›nda yetkili mercilerce verilen yakalama ve tutuklama karar›
bulunanlar› veya kanunda istenilen bir mükellefiyeti yerine
getirmedikleri için yakalanmas› gerekenleri,
b) Uyuflturucu maddeleri alan, satan, bulunduran ve kullananlar›,
halk›n rahat›n› bozacak veya rezalet ç›karacak derecede sarhofl olanlar› veya sarhoflluk halinde baflkalar›na sald›ranlar›,
c) Halk›n huzur ve sükununu bozanlardan, yap›lan uyar›lara ra¤men
bu hareketlerine devam edenlerle, baflkalar›na sald›r›ya yeltenenleri
ve kavga edenleri,

Madde 13 yeniden
düzenlenmifltir.

a) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sak›nca bulunan di¤er hâllerde
suç ifllendi¤ine veya suça teflebbüs edildi¤ine dair haklar›nda kuvvetli
iz, eser, emare veya delil bulunan flüphelileri,
b) Haklar›nda yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama karar›
bulunanlar›,
c) Halk›n rahat›n› bozacak veya rezalet ç›karacak derecede sarhofl olanlar› veya sarhoflluk hâlinde baflkalar›na sald›ranlar›, yap›lan uyar›lara
ra¤men bu hareketlerine devam edenler ile baflkalar›na sald›rmaya yeltenenleri ve kavga edenleri,

Madde 13 - Polis,

Bu madde hükümlerine ayk›r› hareket edenler hakk›nda 17. iflyerleri hakk›nda da 8. madde hükümlerine göre ifllem yap›l›r.

Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile k›raathane ve
oyun oynat›lan benzeri yerlere yanlar›nda veli ve vasileri olsa bile on
sekiz yafl›n› doldurmam›fl küçüklerin girmesini meneder

Yirmi bir yafl›ndan küçük yafltaki kad›n ve erkekler hiç bir suretle bu
yerlerde çal›flt›r›lamazlar.

Bar, kafeflantan ve meyhanelere, yanlar›nda veli ve vasileri olsa bile,
on sekiz yafl›ndan afla¤› küçüklerin girmesini polis meneder.

Madde 12 - Kanunî istisnalar sakl› kalmak üzere, e¤lence, oyun, içki ve
benzeri amaçl› umuma aç›k ve aç›lmas› izne ba¤l› yerlerde on sekiz
yafl›ndan küçükler çal›flt›r›lamaz.

Herhangi bir müracaat veya flikayet olmasa bile engeller,
davran›fllar›n›n devam›n› durdurarak yasaklar, san›klar hakk›nda tanzim olunacak evrak› derhal flikayete ba¤l› suçlar hakk›ndaki evrak› da
flikayet ve müracaat vuku buldu¤u takdirde adliyeye tevdi eder.

Madde 12 - K›z ve kad›nlar›n gazino, bar, kafeflantan ve bunlara
benzer içki kullan›lan yerlerle banyo, hamam ve plajlarda
çal›flabilmeleri o yerin en büyük mülkiye amirinin iznine ba¤l›d›r.

Üçüncü uyum paketi

Madde 12 yeniden
düzenlenmifltir.

Üçüncü uyum paketi

Video ve ses bantlar›n› ticari maksatla dolduran gerçek veya tüzelkifliler bu bantlar›n birer adedini, piyasaya ç›kar›lmadan önce
mahallin en büyük mülki amirine vermek zorundad›rlar.

Herhangi bir müracaat veya flikayet olmasa bile engeller,
davran›fllar›n›n devam›n› durdurarak yasaklar, san›klar hakk›nda
tanzim olunacak evrak› derhal flikayete ba¤l› suçlar hakk›ndaki
evrak› da flikayet ve müracaat vukubuldu¤u takdirde adliyeye tevdi
eder.

169

Yakalanmas› belirli bir usule ba¤lanm›fl kiflilerle ilgili kanun hükümleri
sakl›d›r.
Yakalanan kiflilerin kaçmas› veya sald›r›da bulunmas›n›n önlenmesi
bak›m›ndan kiflinin sa¤l›¤›na zarar vermeyecek flekilde her türlü tedbir
al›nabilir.

Yakalanmas› belirli bir usule ba¤lanm›fl kiflilerle ilgili kanun hükümleri sakl›d›r.

Yakalama, kiflinin denetim ve gözetim alt›na al›nmas›d›r. Yakalanan
kiflilerin kaçmas› veya sald›r›da bulunmas›n›n önlenmesi
bak›m›ndan kiflinin sa¤l›¤›na zarar vermeyecek flekilde her türlü tedbir al›nabilir.

Yakalanan kifliye yakalama sebebi yaz›l› mümkün olmayan hallerde
ise sözlü olarak bildirilir. Soruflturma konusunun aç›¤a ç›kmas›
bak›m›ndan kesin bir mahzur do¤muyorsa kiflinin yakaland›¤›
yak›nlar›na derhal duyurulur.

Kiflinin yakaland›¤›, istedi¤i kanunî yak›nlar›na derhal bildirilir.

Yakalanan kiflilere, yakalama sebebi herhalde yaz›l› ve bunun mümkün
olmamas› hâlinde sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç bu
kifliler hâkim huzuruna ç›kar›l›ncaya kadar bildirilir.

Yakalar ve gerekli kanunî ifllemleri yapar.

Yakalar ve gerekli kanuni ifllemi yapar.

Yakalananlardan uyuflturucu madde kullanm›fl olanlarla sarhofl
olanlar›n durumlar›, tüzükte belirtilen esas ve usullere uygun olarak
hekim raporu, hekimin bulunmad›¤› hallerde yard›mc› sa¤l›k
hizmetleri personelinden birinin müflahede raporu ile tespit edilir.

d) Usulüne ayk›r› flekilde ülkeye giren ya da haklar›nda s›n›r d›fl› etme
veya geri verme karar› al›nanlar›,
e) Polisin kanunlara uygun olarak ald›¤› tedbirlere karfl› gelenleri, direnenleri ve görev yapmas›n› engelleyenleri,
f) Bir kurumda tedavi, e¤itim ve ›slah› için kanunlarla ve bu Kanunun
uygulanmas›n› gösteren tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak al›nan
tedbirlerin yerine getirilmesi amac›yla, toplum için tehlike teflkil eden
ak›l hastas›, uyuflturucu madde veya alkol ba¤›ml›s› serseri veya
hastal›k bulaflt›rabilecek kiflileri,
g) Haklar›nda gözetim alt›nda ›slah›na veya yetkili merci önüne
ç›kar›lmas›na karar verilen küçükleri,

d) Bir kurumda tedavi, e¤itim ve ›slah› için kanunlarla ve bu
Kanunun uygulanmas›n› gösteren tüzükle belirtilen esaslara uygun
olarak al›nan tedbirlerin yerine getirilmesi amac›yla toplum için
tehlike teflkil eden ak›l hastas› uyuflturucu madde veya alkol
tutkunu, serseri veya hastal›k bulaflt›rabilecek kiflileri,
e) Haklar›nda gözetim alt›nda ›slah›na veya yetkili merci önüne
ç›kar›lmas›na karar verilen küçükleri,
f) Usulüne ayk›r› flekilde ülkeye girmek isteyen veya giren ya da
hakk›nda s›n›r d›fl› etme veya geri verme karar› al›nan kiflileri,
g) Suçüstü halinde veya gecikmesinde mahzur bulunan di¤er
hallerde suç ifllendi¤ine veya suça teflebbüs edildi¤ine dair
haklar›nda kuvvetli iz ve delil bulunan san›klar›,
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Ayn› zamanda düflünce
ve ifade özgürlü¤ü
ba¤lam›nda

Ek Madde 1/3 de¤ifltirilmifltir.

Üçüncü uyum paketi

Ek Madde 1 - Umumi veya umuma aç›k yerler ile umuma aç›k yer
niteli¤indeki ulafl›m araçlar›nda, gerçek kifli veya topluluklar, mahallin
en büyük mülki amirine, en az k›rk sekiz saat önceden yaz›l› bildirimde
bulunmak suretiyle, oyun ve temsil verebilir veya çeflitli flekillerde gösteri düzenleyebilir.
Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤üne,
Anayasal düzene veya genel ahlâka ayk›r› oldu¤u tespit edilenler
hakk›nda mahallin en büyük mülki amiri taraf›ndan derhal Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunulur.
Birinci f›kra uyar›nca yap›lacak bildirimde oyun veya temsile kat›lan
yönetici ve di¤er kiflilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetleri belirtilir.

Bunlardan, genel ahlaka, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤üne veya Anayasa düzenine ayk›r› oldu¤u tespit edilenler,
mahallin en büyük mülki amiri emriyle polis taraf›ndan menedilir ve
ilgililer derhal adli mercilere sevk edilir.

Dilekçe ile yap›lacak müracaatta oyun, temsil veya gösteriye kat›lan
yönetici ve di¤er kiflilerin kimlik, ikametgah ve tabiyetleri belirtilir.

Haklar›nda ›slah veya tedavi tedbiri al›nmas› gerekenler, ilgili kurum
yetkilileri taraf›ndan teslim al›n›r. Yakalama sebebi ortadan kalkanlar
derhal serbest b›rak›l›r.

Yakalanma an›ndaki sa¤l›k durumlar› tabip raporuyla tespit edilir.
Yakalanan kiflilerden suç iflledi¤i flüphesi alt›nda olanlar adlî mercilere
sevk edilir.

Yakalananlardan,
a) Uyuflturucu madde kullanm›fl olanlar ile sarhofl olanlar›n,
b) Zor kullan›larak yakalananlar›n,
c) Haklar›nda suç soruflturmas› yap›lacak olan flüpheli ve san›klar›n,

Ek Madde 1 - Umumi veya umuma aç›k yerler ile umuma aç›k yer
niteli¤indeki ulafl›m araçlar›nda, gerçek kifli veya topluluklar
mahallin en büyük mülki amirine en az k›rk sekiz saat önceden
müracaat suretiyle oyun ve temsil verebilir veya çeflitli flekillerde
gösteri düzenleyebilir.

Haklar›nda ›slah veya tedavi tedbiri al›nmas› gerekenler, ilgili kuruma gönderilir. Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal serbest
b›rak›l›r.

Yakalanan kiflilerden; san›k durumunda olanlar adli mercilere sevk
edilir.
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Madde 13/1 ve
13/2'nin ilk cümlesi
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 12 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Madde 13
A¤›r hapis cezas›, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet, müebbet veya muvakkattir.
A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› ve müebbet a¤›r hapis cezas›
hükümlünün hayat› boyunca devam eder. Muvakkat a¤›r hapis, kanunda tasrih edilmeyen yerlerde 1 seneden 24 seneye kadard›r.
Bu ceza afla¤›da yaz›l› flekiller dahilinde 3 devrede çektirilir:

Müebbet, ölünceye kadar devam eder. Muvakkat a¤›r hapis, kanunda tasrih edilmeyen yerlerde 1 seneden 24 seneye kadard›r.
Bu ceza afla¤›da yaz›l› flekiller dahilinde 3 devrede çektirilir:

Sekizinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 11 - Cürümlere mahsus cezalar flunlard›r:
1 Sekizinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r
2 - A¤›r hapis,
3 - Hapis,
4 - Sürgün,
5 - A¤›r cezay› nakdi,
6 - Hidemat› ammeden memnuiyet.
Kabahatler için mevzu cezalar flunlard›r:
1 - Hafif hapis,
2 - Hafif cezay› nakdi,
3 - Muayyen bir meslek ve sanat›n tatili icras›.
Bu kanunda flahsi hürriyeti tahdit eden cezalar tabirinden a¤›r hapis,
hapis, sürgün ve hafif hapis cezalar› muradolunur.

Madde 13
A¤›r hapis cezas› müebbet veya muvakkatt›r.

Madde 12 - ‹dam cezas›, buna mahkûm olan kimsenin as›lmas›
suretiyle hayat›n›n izalesidir.
‹dam cezas›, mahkûmun mensup oldu¤u din ve mezhebin hususi
günlerinde icra olunmaz. Mahkûmlar birkaç kifli olursa birbirinin
karfl›s›nda as›lmazlar. Gebe kad›nlar do¤urmad›kça, ak›l hastal›¤›na
duçar olanlar iyileflmedikçe idam cezas› infaz olunmaz.

Sekizinci uyum paketi

Madde 11/1'in (1)
numaral› bendi
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Madde 11 - Cürümlere mahsus cezalar flunlard›r:
1 ‹dam
2 - A¤›r hapis,
3 - Hapis,
4 - Sürgün,
5 - A¤›r cezay› nakdi,
6 - Hidemat› ammeden memnuiyet.
Kabahatler için mevzu cezalar flunlard›r:
1 - Hafif hapis,
2 - Hafif cezay› nakdi,
3 - Muayyen bir meslek ve sanat›n tatili icras›.
Bu kanunda flahsi hürriyeti tahdit eden cezalar tabirinden a¤›r hapis,
hapis, sürgün ve hafif hapis cezalar› muradolunur.

Sekizinci uyum paketi

1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu
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a) Mahkum birinci devrede, cezas›n›n onda birine müsavi bir müddet
geceli, gündüzlü yaln›z olarak bir hücrede b›rak›l›r.
Ancak bu müddet (1) aydan afla¤› (8) aydan yukar› olamaz.
b) Mahkum ikinci devrede, durumuna ve suçunun mahiyetine göre ayr›
gruplar halinde bulundurulur. Bu devre, mahkum mevkuf kalm›flsa, bu
müddetle hücrede kald›¤› müddet ç›kar›ld›ktan sonra geriye kalan
müddetin yar›s›n› teflkil eder.
Alel›tlak müebbet a¤›r hapis cezasiyle mahkum edilmifl olanlar veya
bakiye cezalar› bir seneden az bulunanlar, yafl veya bedeni kabiliyetleri
itibariyle üçüncü devre flartlar›na int›bak edemiyecekleri tesbit edilenler üçüncü devreye geçemezler.
c) Üçüncü devre geri kalan müddettir. Bu devrede bulunan mahkum ifl
esas› üzerine kurulmufl olan ceza evlerinde çal›flt›r›l›r.
Mahkumun ikinci devreden üçüncü devreye geçebilmesi için iyi hal
göstermesi flartt›r. ‹yi halin nas›l tesbit edilece¤i Ceza ve Tevfik Evleri
Nizamnamesi’nde gösterilir.
Üçüncü devreye geçmek hakk›n› kazanan mahkumlardan, Adliye
Vekaleti, ziraat, deniz avc›l›¤›; yol, inflaat, maden ve orman gibi ifl
sahalar›nda çal›flma ekipleri teflkil edebilir.
Mahkumiyetin bütün devrelerinde mahkum ceza evi disiplinini bozan
hareketlerinden dolay› Ceza ve Tevfik Evleri Nizamnamesi mucibince
inzibati olmak üzere her defas›nda bir ay› geçmemek kaydiyle ayn›
suretle hücreye konulabilir.
Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden dolay› iki sene içinde üçten
fazla hücre hapsi cezas› alm›fl olanlar C. Müddeiumumisi’nin tasvibi ile
birinci devre flartlar›na tabi tutulurlar.
Mahkum ikinci ve üçüncü devrede çal›flmaya mecbur tutulur.

a) Mahkum birinci devrede, cezas›n›n onda birine müsavi bir müddet geceli, gündüzlü yaln›z olarak bir hücrede b›rak›l›r.

Ancak bu müddet (1) aydan afla¤› (8) aydan yukar› olamaz.

b) Mahkum ikinci devrede, durumuna ve suçunun mahiyetine göre
ayr› gruplar halinde bulundurulur. Bu devre, mahkum mevkuf
kalm›flsa, bu müddetle hücrede kald›¤› müddet ç›kar›ld›ktan sonra
geriye kalan müddetin yar›s›n› teflkil eder.

Alel›tlak müebbet a¤›r hapis cezasiyle mahkum edilmifl olanlar veya
bakiye cezalar› bir seneden az bulunanlar, yafl veya bedeni kabiliyetleri itibariyle üçüncü devre flartlar›na int›bak edemiyecekleri tesbit
edilenler üçüncü devreye geçemezler.

c) Üçüncü devre geri kalan müddettir. Bu devrede bulunan mahkum
ifl esas› üzerine kurulmufl olan ceza evlerinde çal›flt›r›l›r.

Mahkumun ikinci devreden üçüncü devreye geçebilmesi için iyi hal
göstermesi flartt›r. ‹yi halin nas›l tesbit edilece¤i Ceza ve Tevfik
Evleri Nizamnamesi’nde gösterilir.

Üçüncü devreye geçmek hakk›n› kazanan mahkumlardan, Adliye
Vekaleti, ziraat, deniz avc›l›¤›; yol, inflaat, maden ve orman gibi ifl
sahalar›nda çal›flma ekipleri teflkil edebilir.

Mahkumiyetin bütün devrelerinde mahkum ceza evi disiplinini
bozan hareketlerinden dolay› Ceza ve Tevfik Evleri Nizamnamesi
mucibince inzibati olmak üzere her defas›nda bir ay› geçmemek
kaydiyle ayn› suretle hücreye konulabilir.

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden dolay› iki sene içinde
üçten fazla hücre hapsi cezas› alm›fl olanlar C. Müddeiumumisi’nin
tasvibi ile birinci devre flartlar›na tabi tutulurlar.

Mahkum ikinci ve üçüncü devrede çal›flmaya mecbur tutulur.
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Madde 43'te yer alan
“idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 17/2' de yer
alan “Türkiye Büyük
Millet Meclisi
taraf›ndan ölüm
cezalar›n›n yerine
getirilmemesine karar
verilenler” ibaresi,
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis
cezas›na hükümlüler”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Meflrutan tahliye karar›n›n geri al›nmas›n› icabettiren sebeblerin vukuundan evvel mahkumun ceza müddeti sona ermifl olursa mezkur
ceza icra edilmifl say›l›r.
E¤er asli cezaya Emniyeti Umumiye ‹daresinin nezareti alt›nda bulunmak cezas› da ilave olunursa meflrutan tahliye halinde geçen zaman bu
ceza müddetine mahsup edilir.

Meflrutan tahliye karar›n›n geri al›nmas›n› icabettiren sebeblerin
vukuundan evvel mahkumun ceza müddeti sona ermifl olursa
mezkur ceza icra edilmifl say›l›r.

E¤er asli cezaya Emniyeti Umumiye ‹daresinin nezareti alt›nda
bulunmak cezas› da ilave olunursa meflrutan tahliye halinde geçen
zaman bu ceza müddetine mahsubedilir.

Madde 43 - A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis veya müebbet a¤›r
hapis cezalar›n› mutazamm›n olan hüküm ilam›n›n hulasas› hükmün
sad›r oldu¤u ve cürmün ifllendi¤i ve mahkumualeyhin en son ikamet
etti¤i mahalle veya kariyenin münasip mahallerine as›larak ilan olunur.

(Ek: 6/6/1991 - 3756/3 md.) Birinci f›kra hükmüne göre aynen çektirilecek süre; a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlüler
için k›rk y›l, müebbet a¤›r hapis cezas›na mahkum olanlar için otuzalt›
y›l üzerinden hesap edilir.

(Ek: 6/6/1991 - 3756/3 md.) Birinci f›kra hükmüne göre aynen çektirilecek süre; Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm
cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenler için k›rk y›l,
müebbet a¤›r hapis cezas›na mahkûm olanlar için otuzalt› y›l
üzerinden hesap edilir.

Madde 43 - ‹dam veya müebbet a¤›r hapis cezalar›n› mutazamm›n
olan hüküm ilam›n›n hulasas› hükmün sad›r oldu¤u ve cürmün
ifllendi¤i ve mahkumualeyhin en son ikamet etti¤i mahalle veya
kariyenin münasip mahallerine as›larak ilan olunur.

Madde 17- fiartla sal›verilmifl olan hükümlü, geri kalan süre içinde
iflledi¤i kas›tl› bir cürümden dolay› flahsi hürriyeti ba¤lay›c› bir cezaya
mahkum olur veya mecbur oldu¤u flartlar› yerine getirmez ise, flartla
sal›verilme karar› geri al›n›r. Bu takdirde suçun ifllendi¤i tarihten sonraki k›s›m hükümlünün ceza süresine mahsup edilmeyerek aynen çektirilir ve flartla sal›verilmeye esas teflkil eden hükmün infaz› ile ilgili
olarak bir daha flartla sal›verilmeden yararlanamaz.

Madde 17- fiartla sal›verilmifl olan hükümlü, geri kalan süre içinde
iflledi¤i kas›tl› bir cürümden dolay› flahsi hürriyeti ba¤lay›c› bir cezaya mahküm olur veya mecbur oldu¤u flartlar› yerine getirmez ise,
flartla sal›verilme karar› geri al›n›r. Bu takdirde suçun ifllendi¤i tarihten sonraki k›s›m hükümlünün ceza süresine mahsup edilmeyerek
aynen çektirilir ve flartla sal›verilmeye esas teflkil eden hükmün
infaz› ile ilgili olarak bir daha flartla sal›verilmeden yararlanamaz.
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Madde 51/1 ve 51/2'de
yer alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 50'de yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Sekizinci uyum paketi
Madde 47/1'in (1)
numaral› bendinde yer
alan “idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sair cezalar›n yar›s›ndan üçte ikisine kadar› indirilir.

Madde 51 - Bir kimse haks›z bir tahrikin husule getirdi¤i gazap veya
fledit bir elemin tesiri alt›nda bir suç ifller ve bu suç ölüm cezas›n›
müstelzim bulunursa müebbet a¤›r hapis cezas›na ve müebbet a¤›r
hapis cezas›n› müstelzim bulunursa yirmi dört sene a¤›r hapis
cezas›na mahkûm olur. Sair hallerde ifllenen suçun cezas›n›n dörtte
biri indirilir. Tahrik a¤›r ve fliddetli olursa ölüm cezas› yerine yirmi
dört sene ve müebbet a¤›r hapis cezas› yerine on befl seneden afla¤›
olmamak üzere a¤›r hapis cezas› verilir.

Sair cezalar›n yar›s›ndan üçte ikisine kadar› indirilir.

Madde 51 - Bir kimse haks›z bir tahrikin husule getirdi¤i gazap veya
fledit bir elemin tesiri alt›nda bir suç ifller ve bu suç a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim bulunursa müebbet a¤›r hapis
cezas›na ve müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim bulunursa yirmi
dört sene a¤›r hapis cezas›na mahkum olur. Sair hallerde ifllenen
suçun cezas›n›n dörtte biri indirilir. Tahrik a¤›r ve fliddetli olursa
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› yerine yirmi dört sene ve
müebbet a¤›r hapis cezas› yerine on befl seneden afla¤› olmamak üzere
a¤›r hapis cezas› verilir.

Madde 50 - 49. maddede yaz›l› fillerden birini icra ederken kanunun
veya salahiyettar makam›n veya zaruretin tayin etti¤i hududu tecavüz
edenler cürüm a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim
ise sekiz seneden afla¤› olmamak üzere hapis ve müebbet a¤›r hapis
cezas›n› müstelzim oldu¤u takdirde alt› seneden on befl seneye kadar
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Sair hallerde as›l suça mürettep ceza
alt›da birinden eksik ve yar›s›ndan ziyade olmamak üzere indirilir ve
a¤›r hapis hapse tahvil olunur ve amme hizmetlerinden müebbet
memnuiyet cezas› yerine muvakkat memnuiyet cezas› verilir.

1. A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› yerine 15 seneden afla¤›
olmamak üzere a¤›r hapis.
2. Müebbet a¤›r hapis yerine 10 seneden 15 seneye kadar a¤›r hapis;
3. Amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet yerine muvakkat› memnuiyet;
cezalar› hükmolunur.
Di¤er cezalar üçte birden yar›ya kadar indirilir.

1. ‹dam cezas› yerine 15 seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis;
2. Müebbet a¤›r hapis yerine 10 seneden 15 seneye kadar a¤›r
hapis;
3. Amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet yerine muvakkat›
memnuiyet;
cezalar› hükmolunur.
Di¤er cezalar üçte birden yar›ya kadar indirilir.

Madde 50 - 49. maddede yaz›l› fillerden birini icra ederken
kanunun veya salahiyettar makam›n veya zaruretin tayin etti¤i
hududu tecavüz edenler cürüm ölüm cezas›n› müstelzim ise sekiz
seneden afla¤› olmamak üzere hapis ve müebbed a¤›r hapis cezas›n›
müstelzim oldu¤u takdirde alt› seneden on befl seneye kadar hapis
cezas› ile cezaland›r›l›r. Sair hallerde as›l suça mürettep ceza alt›da
birinden eksik ve yar›s›ndan ziyade olmamak üzere indirilir ve a¤›r
hapis hapse tahvil olunur ve amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet cezas› yerine muvakkat memnuiyet cezas› verilir.

Madde 47- Fiili iflledi¤i zaman fluurunun veya harekat›n›n serbestisini
ehemmiyetli derecede azaltacak surette akli maluliyete müptela olan
kimseye verilecek ceza afla¤›da yaz›l› flekilde indirilir:

Madde 47- Fiili iflledi¤i zaman fluurunun veya harekat›n›n
serbestisini ehemmiyetli derecede azaltacak surette akli malüliyete
müptela olan kimseye verilecek ceza afla¤›da yaz›l› flekilde indirilir:
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Madde 55/1'in (1)
numaral› bendinde yer
alan “idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 54/2'nin (1)
numaral› bendinde yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 55 - Fiili iflledi¤i zaman on befl yafl›n› bitirmifl olup da on sekiz
yafl›n› bitirmemifl olanlar hakk›nda afla¤›da yaz›l› flekillerde ceza tayin
olunur:
1. A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› yerine yirmi seneden
afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas›;
2. Müebbet a¤›r hapis yerine on befl seneden yirmi seneye kadar a¤›r
hapis cezas› verilir.

1. ‹dam cezas› yerine yirmi seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis
cezas›;

2. Müebbet a¤›r hapis yerine on befl seneden yirmi seneye kadar
a¤›r hapis cezas› verilir.

Bu mahkumiyetler tekerrüre esas olamaz.

fiahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezalar, para cezas›ndan çevrilmifl olsa dahi
e¤er suçlu cezan›n çektirilmesine baflland›¤› zaman on sekiz yafl›n›
bitirmemifl ise ceza bir ›slahhanede çektirilir.

Amme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti alt›na
al›nmak cezalar› tatbik olunmaz.

Madde 55 - Fiili iflledi¤i zaman on befl yafl›n› bitirmifl olup da on
sekiz yafl›n› bitirmemifl olanlar hakk›nda afla¤›da yaz›l› flekillerde
ceza tayin olunur:

Bu mahkümiyetler tekerrüre esas olamaz.

fiahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezalar, para cezas›ndan çevrilmifl olsa
dahi e¤er suçlu cezan›n çektirilmesine baflland›¤› zaman on sekiz
yafl›n› bitirmemifl ise ceza bir ›slahhanede çektirilir.

Amme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti
alt›na al›nmak cezalar› tatbik olunmaz.

2. Di¤er cezalar yar›ya indirilir. A¤›r hapis cezalar› hapse çevrilir.
Ancak, bu bendin tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için
yedi y›ldan fazla olamaz.

1. A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› yerine on befl y›ldan,
müebbet a¤›r hapis cezas› yerine on y›ldan afla¤› olmamak üzere hapis
cezas› verilir.

1. Ölüm cezas› yerine on befl y›ldan, müebbet a¤›r hapis cezas› yerine on y›ldan afla¤› olmamak üzere hapis cezas› verilir.

2. Di¤er cezalar yar›ya indirilir. A¤›r hapis cezalar› hapse çevrilir.
Ancak, bu bendin tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için
yedi y›ldan fazla olamaz.

Madde 54 - Fiili iflledi¤i zaman on bir yafl›n› bitirmifl olup da on befl
yafl›n› doldurmam›fl olanlar, farik ve mümeyyiz olmad›klar› surette
haklar›nda hiçbir ceza tertip olunamaz. Ancak ifllenilen fiil bir seneden
fazla hapis veya daha a¤›r bir cezay› müstelzim cürümlerden ise bundan evvelki madde ahkam› tatbik olunur.
E¤er çocuk iflledi¤i fiilin bir suç oldu¤unu fark ve temyiz ile hareket
etmifl ise suçunun cezas› afla¤›da yaz›l› flekillerde indirilir:

Madde 54 - Fiili iflledi¤i zaman on bir yafl›n› bitirmifl olup da on befl
yafl›n› doldurmam›fl olanlar, farik ve mümeyyiz olmad›klar› surette
haklar›nda hiçbir ceza tertip olunamaz. Ancak ifllenilen fiil bir seneden fazla hapis veya daha a¤›r bir cezay› müstelzim cürümlerden ise
bundan evvelki madde ahkam› tatbik olunur.
E¤er çocuk iflledi¤i fiilin bir suç oldu¤unu fark ve temyiz ile hareket
etmifl ise suçunun cezas› afla¤›da yaz›l› flekillerde indirilir:
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Madde 58'in son
f›kras›nda yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 58Fiili iflledi¤i zaman on befl yafl›n› bitirmifl olup da yapt›¤› iflin neticesini fark ve temyiz ile hareket etti¤i anlafl›lm›yan sa¤›r, dilsizlere ceza
verilmez.
Ancak fiil cürüm oldu¤u ve bir seneden fazla hapis cezas›n› veya daha
a¤›r bir cezay› müstelzim bulundu¤u takdirde yirmi dört yafl›n› henüz
ikmal etmiyen sa¤›r - dilsiz hakk›nda yirmi dört yafl›na kadar kalmak
üzere 53. maddenin ikinci f›kras› hükümleri tatbik edilebilir.

Ancak fiil cürüm oldu¤u ve bir seneden fazla hapis cezas›n› veya
daha a¤›r bir cezay› müstelzim bulundu¤u takdirde yirmi dört yafl›n›
henüz ikmal etmiyen sa¤›r - dilsiz hakk›nda yirmi dört yafl›na kadar
kalmak üzere 53. maddenin ikinci f›kras› hükümleri tatbik edilebilir.

Cezan›n çektirilmesine baflland›¤› zaman on sekiz yafl›n› bitirmemifl
olanlar hakk›nda hürriyeti ba¤lay›c› cezalar para cezas›ndan çevrilmifl
olsa dahi, onlara mahsus ceza evlerinde veya büyüklere mahsus ceza
evlerinin hususi k›s›mlar›nda çektirilir. Bunlar on sekiz yafl›n› geçtikleri
zaman e¤er mahkûm olduklar› ceza müdeti üç seneden ve geri kalan
müddeti iki seneden fazla ise büyük mahkûmlar›n bulunduklar› ceza
evlerine naklolunurlar. Ancak bunlardan, geçirdikleri müddet içindeki
hal ve durumlar›na göre münasip görülenler hususi ceza evinde veya
büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi k›s›mlar›nda al›konulabilirler.
Hükmün infaz›na baflland›¤› tarihte on sekiz yafl›n› bitirmifl ve mahkûm
olduklar› ceza müddeti üç seneden az bulunmufl olup da geçmiflteki
hallerine nazaran hususi ceza evinde veya büyüklere mahsus ceza
evlerinin hususi k›s›mlar›nda bulundurulmalar› daha uygun görülenlerin cezalar› bu evlerde çektirilir.

4. Amme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti
alt›na al›nmak cezalar› tatbik edilmez.

3. Di¤er cezalar›n üçte bire kadar› indirilir. Ancak, bu bendin tatbiki
suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için on dört y›ldan fazla olamaz.

Madde 58Fiili iflledi¤i zaman on befl yafl›n› bitirmifl olup da yapt›¤› iflin neticesini fark ve temyiz ile hareket etti¤i anlafl›lm›yan sa¤›r, dilsizlere
ceza verilmez.

Cezan›n çektirilmesine baflland›¤› zaman on sekiz yafl›n› bitirmemifl
olanlar hakk›nda hürriyeti ba¤lay›c› cezalar para cezas›ndan çevrilmifl olsa dahi, onlara mahsus ceza evlerinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi k›s›mlar›nda çektirilir. Bunlar on sekiz
yafl›n› geçtikleri zaman e¤er mahkûm olduklar› ceza müddeti üç
seneden ve geri kalan müddeti iki seneden fazla ise büyük mahkûmlar›n bulunduklar› ceza evlerine naklolunurlar. Ancak bunlardan,
geçirdikleri müddet içindeki hal ve durumlar›na göre münasip
görülenler hususi ceza evinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin
hususi k›s›mlar›nda al›konulabilirler. Hükmün infaz›na baflland›¤›
tarihte on sekiz yafl›n› bitirmifl ve mahkûm olduklar› ceza müddeti
üç seneden az bulunmufl olup da geçmiflteki hallerine nazaran
hususi ceza evinde veya büyüklere mahsus ceza evlerinin hususi
k›s›mlar›nda bulundurulmalar› daha uygun görülenlerin cezalar› bu
evlerde çektirilir.

4. Amme hizmetlerinden memnuiyet ve emniyeti umumiye nezareti
alt›na al›nmak cezalar› tatbik edilmez.

3. Di¤er cezalar›n üçte bire kadar› indirilir. Ancak, bu bendin tatbiki
suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için ondört y›ldan fazla olamaz.
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Madde 61/1'de yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 59/1'de yer alan
“idam” ibaresi ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 59 - Kanuni tahfif sebeplerinden ayr› olarak mahkemece her ne
zaman fail lehine cezay› hafifletecek takdiri sebepler kabul edilirse
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› yerine müebbet a¤›r hapis
ve müebbet a¤›r hapis yerine 30 sene a¤›r hapis cezas› hükmolunur.
Di¤er cezalar alt›da birden fazla olmamak üzere indirilir.
Madde 61 -Bir kimse iflleme¤i kasdeyledi¤i bir cürmü vesaiti mahsusa
ile icraya bafllay›p da ihtiyar›nda olmayan esbab› maniadan dolay› o
cürmün husulüne muktazi fiilleri ikmal edememifl ise kanunda yaz›l›
olm›yan yerlerde fiil, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›n›
müstelzim oldu¤u takdirde müteflebbis hakk›nda on befl seneden yirmi
seneye ve müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim oldu¤u takdirde on
seneden on befl seneye kadar a¤›r hapis cezas› hükmolunur. Sair
hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza, yar›s›ndan üçte ikisine kadar indirilir.

Di¤er cezalar alt›da birden fazla olmamak üzere indirilir.

Madde 61 - Bir kimse iflleme¤i kasdeyledi¤i bir cürmü vesaiti mahsusa ile icraya bafllay›p da ihtiyar›nda olmayan esbab› maniadan
dolay› o cürmün husulüne muktazi fiilleri ikmal edememifl ise
kanunda yaz›l› olmayan yerlerde fiil, ölüm cezas›n› müstelzim
oldu¤u takdirde müteflebbis hakk›nda on befl seneden yirmi seneye
ve müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim oldu¤u takdirde on seneden on befl seneye kadar a¤›r hapis cezas› hükmolunur. Sair
hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza, yar›s›ndan üçte
ikisine kadar indirilir.

Sa¤›r - dilsiz yirmi bir yafl›n› bitirmifl ise, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r
hapis cezas› yerine otuz y›l, müebbet a¤›r hapis cezas› yerine yirmi
dört y›l a¤›r hapis cezas› hükmolunur. Sair hallerde cezan›n alt›da biri
indirilir.

Sa¤›r - dilsiz on sekiz yafl›n› bitirip de yirmi bir yafl›n› bitirmemifl ise
55. madde hükümleri tatbik olunur.

E¤er fail yirmi dört yafl›n› bitirmifl ise mahkeme, hakk›nda 46.
maddede gösterildi¤i surette muamele yap›lmak üzere kendisinin
salahiyetli makama teslimini emredebilir. E¤er sa¤›r - dilsizin suçu
ifllemekte fark ve temyiz ile hareket etti¤i anlafl›l›r ve iflledi¤i zaman on
sekiz yafl›n› bitirmemifl bulunursa birinci f›kras› müstesna olmak üzere
54. madde hükümleri tatbik olunur.

Madde 59 - Kanuni tahfif sebeplerinden ayr› olarak mahkemece her
ne zaman fail lehine cezay› hafifletecek takdiri sebepler kabul
edilirse idam cezas› yerine müebbet a¤›r hapis ve müebbet a¤›r
hapis yerine 30 sene a¤›r hapis cezas› hükmolunur.

Sa¤›r-dilsiz yirmi bir yafl›n› bitirmifl ise, ölüm cezas› yerine otuz y›l,
müebbet a¤›r hapis cezas› yerine yirmi dört y›l a¤›r hapis cezas›
hükmolunur. Sair hallerde cezan›n alt›da biri indirilir.

Sa¤›r-dilsiz on sekiz yafl›n› bitirip de yirmi bir yafl›n› bitirmemifl ise
55. madde hükümleri tatbik olunur.

E¤er sa¤›r-dilsizin suçu ifllemekte fark ve temyiz ile hareket etti¤i
anlafl›l›r ve iflledi¤i zaman on sekiz yafl›n› bitirmemifl bulunursa birinci f›kras› müstesna olmak üzere 54. madde hükümleri tatbik
olunur.

E¤er fail yirmi dört yafl›n› bitirmifl ise mahkeme, hakk›nda 46.
maddede gösterildi¤i surette muamele yap›lmak üzere kendisinin
salahiyetli makama teslimini emredebilir.
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I - Suç iflleme¤e teflvik veya suçu irtikap karar›n› takviye ederek yahut
fiil ifllendikten sonra muzaheret ve muavenette bulunaca¤›n› vadeyleyerek,
II - Suçun ne suretle ifllenece¤ine mütaallik talimat vererek yahut fiilin
ifllenmesine yar›yacak ifl veya vas›talar› tedarik ederek,

I- Suç iflleme¤e teflvik veya suçu irtikap karar›n› takviye ederek
yahut fiil ifllendikten sonra muzaheret ve muavenette bulunaca¤›n›
vadeyleyerek,

II - Suçun ne suretle ifllenece¤ine mütaallik talimat vererek yahut
fiilin ifllenmesine yar›yacak ifl veya vas›talar› tedarik ederek,

Madde 65'in (III)
numaral› f›kras›nda yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Madde 65 -

Madde 65 -

Sekizinci uyum paketi

Madde 64 - Bir kaç kifli bir cürüm veya kabahat›n icras›na ifltirak ettikleri takdirde fiili irtikap edenlerden veya do¤rudan do¤ruya beraber
ifllemifl olanlardan her biri o fiille mahsus ceza ile cezaland›r›l›r.
Baflkalar›n› cürüm ve kabahat iflleme¤e azmettirenlere dahi ayn› ceza
hükmolunur. Ancak fiili icra edenin onu ifllemekte flahsi bir menfaati
oldu¤u sabit olursa azmettiren flahs›n cezas›, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
a¤›r hapis yerine yirmi dört sene ve müebbet a¤›r hapis yerine yirmi
sene a¤›r hapistir. Sair cezalar›n alt›da biri indirilir.

Madde 62 -Bir kimse iflleme¤i kasdetti¤i cürmün icras›na taalluk eden
bütün fiilleri bitirmifl, fakat ihtiyar›nda olmayan bir sebepten dolay› o
cürüm meydana gelmemifl ise kanunda yaz›l› olmayan yerlerde fiil
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim oldu¤u
takdirde müteflebbis hakk›nda yirmi seneden afla¤› olmamak üzere
muvakkat a¤›r hapis ve müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim oldu¤u
takdirde on befl seneden yirmi seneye kadar a¤›r hapis cezas› hükmolunur. Sair hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza alt›da
birinden üçte birine kadar indirilir.

Madde 64/2'de yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Madde 62 - Bir kimse iflleme¤i kasdetti¤i cürmün icras›na taallük
eden bütün fiilleri bitirmifl, fakat ihtiyar›nda olmayan bir sebepten
dolay› o cürüm meydana gelmemifl ise kanunda yaz›l› olmayan yerlerde fiil ölüm cezas›n› müstelzim oldu¤u takdirde müteflebbis
hakk›nda yirmi seneden afla¤› olmamak üzere muvakkat a¤›r hapis
ve müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim oldu¤u takdirde on befl
seneden yirmi seneye kadar a¤›r hapis cezas› hükmolunur. Sair
hallerde o cürüm için kanunen muayyen olan ceza alt›da birinden
üçte birine kadar indirilir.

Müteflebbis, cürmün ef'ali icrayesinden ihtiyariyle vazgeçti¤i, fakat
tamam olan k›s›m esasen bir suç teflkil etti¤i halde ancak o k›sma mahsus ceza ile cezaland›r›l›r.

Madde 64 - Bir kaç kifli bir cürüm veya kabahat›n icras›na ifltirak
ettikleri takdirde fiili irtikap edenlerden veya do¤rudan do¤ruya
beraber ifllemifl olanlardan herbiri o fiile mahsus ceza ile
cezaland›r›l›r.
Baflkalar›n› cürüm ve kabahat iflleme¤e azmettirenlere dahi ayn›
ceza hükmolunur. Ancak fiili icra edenin onu ifllemekte flahsi bir
menfaati oldu¤u sabit olursa azmettiren flahs›n cezas›, ölüm yerine
yirmi dört sene ve müebbet a¤›r hapis yerine yirmi sene a¤›r hapistir. Sair cezalar›n alt›da biri indirilir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 62'de yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Müteflebbis, cürmün ef`ali icrayesinden ihtiyariyle vazgeçti¤i, fakat
tamam olan k›s›m esasen bir suç teflkil etti¤i halde ancak o k›sma
mahsus ceza ile cezaland›r›l›r.
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Madde 70
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 66'da yer alan
“idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 70 - Birden çok müebbet a¤›r hapse mahkûmiyet halinde,
alt› aydan az ve üç y›ldan fazla olmamak üzere hükmedilecek miktar› geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle, müebbet
a¤›r hapis cezas› infaz olunur.

Madde 70 - Birden çok a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapse
mahkûmiyet halinde, bir y›ldan az ve alt› y›ldan fazla;
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ile müebbet a¤›r hapis cezas›na
mahkûmiyet halinde, dokuz aydan az ve befl y›ldan fazla; birden çok
müebbet a¤›r hapse mahkûmiyet halinde ise alt› aydan az ve üç
y›ldan fazla olmamak üzere, hükmedilecek miktar› geceli gündüzlü
bir hücrede tecrit edilmek üzere, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis
veya müebbet a¤›r hapis cezalar› infaz olunur.

Madde 66 - Bir cürüm veya kabahati beraber iflleyenlerden veya
icras›n› kolaylaflt›rma¤a yard›m edenlerden biri hakk›nda tefldidi cezay›
mucip olan flahsa merbut daimi veya ar›zi ahval ve evsaf, cürüm veya
kabahate ifltirak eyledikleri zamanda ona vak›f olan faillere dahi sirayet
eder. Ancak haklar›nda terettüp eden cezan›n alt›da biri indirilebilir ve
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ile müebbet a¤›r hapis cezas›na
bedel yirmi seneden yirmi dört seneye kadar a¤›r hapis cezas› hükmolunur.

Bu maddede yaz›l› fiillerden birini iflleyen kimsenin ifltiraki inzimam
etmeksizin fiilin irtikab› mümkün olam›yaca¤› sabit olan hallerde o
kimse yukar›da gösterilen tenzilattan istifada edemez.

Bu maddede yaz›l› fiillerden birini iflleyen kimsenin ifltiraki inzimam
etmeksizin fiilin irtikab› mümkün olam›yaca¤› sabit olan hallerde o
kimse yukar›da gösterilen tenzilattan istifada edemez.

Madde 66 - Bir cürüm veya kabahati beraber iflleyenlerden veya
icras›n› kolaylaflt›rma¤a yard›m edenlerden biri hakk›nda tefldidi
cezay› mucip olan flahsa merbut daimi veya ar›zi ahval ve evsaf,
cürüm veya kabahate ifltirak eyledikleri zamanda ona vak›f olan
faillere dahi sirayet eder. Ancak haklar›nda terettüp eden cezan›n
alt›da biri indirilebilir ve idam ile müebbet a¤›r hapis cezas›na bedel
yirmi seneden yirmi dört seneye kadar a¤›r hapis cezas› hükmolunur.

III - Suç ifllenmeden evvel veya ifllendi¤i s›rada müzaharet ve
muavenetle icras›n› kolaylaflt›rarak suça ifltirak eden flah›s, ifllenmifl
fiile mahsus olan ceza a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› ise
yirmi y›ldan, müebbet a¤›r cezas› ise on alt› y›ldan afla¤› olmamak
üzere a¤›r hapis cazas› ile cezaland›r›l›r. Sair hallerde kanunen
muayyen olan cezan›n yar›s› indirilir.

III - Suç ifllenmeden evvel veya ifllendi¤i s›rada müzaharet ve
muavenetle icras›n› kolaylaflt›rarak suça ifltirak eden flah›s, ifllenmifl
fiille mahsus olan ceza ölüm cezas› ise yirmi y›ldan, müebbet a¤›r
cezas› ise onalt› y›ldan afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cazas› ile
cezaland›r›l›r. Sair hallerde kanunen muayyen olan cezan›n yar›s›
indirilir.
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Madde 102- Kanunda baflka türlü yaz›lm›fl olan ahvalin
maadas›nda hukuku amme davas›:
1 - Ölüm ve müebbed a¤›r hapis cezalar›n› müstelzim cürümlerde yirmi sene,
2 - Yirmi seneden afla¤› olmamak üzere muvakkat a¤›r hapis
cezas›n› müstelzim cürümlerde on befl sene,
3 - Befl seneden ziyade ve yirmi seneden az a¤›r hapis veya befl
seneden ziyade hapis yahut hidemat› ammeden müebbeden
mahrumiyet cezalar›ndan birini müstelzim cürümlerde on
sene,
4 - Befl seneden ziyade olmamak üzere a¤›r hapis veya hapis
yahut sürgün veya hidemat› ammeden muvakkaten mahrumiyet cezalar›n› ve a¤›r para cezas›n› müstelzim cürümlerde
befl sene,
5 - Bir aydan ziyade hafif hapis veya otuz liradan ziyade hafif para
cezas›n› müstelzim fiillerde iki sene,
6 - Bundan evvelki bendlerde beyan olunan miktardan afla¤›
cezalar› müstelzim kabahatlerde alt› ay geçmesi ile ortadan
kalkar.
Bu kanunun ikinci kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› ölüm veya
müebbed yahut muvakkat a¤›r hapis cezalar›n› müstelzim cürümlerin yurt d›fl›nda ifllenmesi halinde dava müruru zaman› yoktur.

Madde 102/1'in (1)
numaral› bendinde yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 82'ye f›kra
eklenmifltir.

Bu kanunun ikinci kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis veya müebbet yahut muvakkat a¤›r hapis cezalar›n›
müstelzim cürümlerin yurt d›fl›nda ifllenmesi halinde dava müruru
zaman› yoktur.

Madde 102- Kanunda baflka türlü yaz›lm›fl olan ahvalin maadas›nda
hukuku amme davas›:
1- A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ve müebbed a¤›r hapis
cezalar›n› müstelzim cürümlerde yirmi sene,
2- Yirmi seneden afla¤› olmamak üzere muvakkat a¤›r hapis
cezas›n› müstelzim cürümlerde on befl sene,
3- Befl seneden ziyade ve yirmi seneden az a¤›r hapis veya befl
seneden ziyade hapis yahut hidemat› ammeden müebbeden
mahrumiyet cezalar›ndan birini müstelzim cürümlerde on sene,
4- Befl seneden ziyade olmamak üzere a¤›r hapis veya hapis yahut
sürgün veya hidemat› ammeden muvakkaten mahrumiyet
cezalar›n› ve a¤›r para cezas›n› müstelzim cürümlerde befl sene,
5- Bir aydan ziyade hafif hapis veya otuz liradan ziyade hafif para
cezas›n› müstelzim fiillerde iki sene,
6- Bundan evvelki bendlerde beyan olunan miktardan afla¤› cezalar›
müstelzim kabahatlerde alt› ay geçmesi ile ortadan kalkar.

Madde 82- Yukar›daki f›kralarda belirtilen hükümler, a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis cezas›na mahkûmiyet durumunda iki kat olarak
uygulan›r.

Sekizinci uyum paketi

Madde 73'e f›kra
eklenmifltir.

Madde 73 - Cezalardan biri a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ve
di¤eri flahsî hürriyeti ba¤lay›c› muvakkat bir ceza ise, ilave edilecek cezan›n nev'i ve miktar›na göre yirmi günden az ve alt› seneden
fazla olmamak üzere geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek
suretiyle a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› tatbik olunur.

Sekizinci uyum paketi
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Madde 118'de yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 112/1'in (1)
numaral› bendinde yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 118 - Bu kanunun ikinci kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› ölüm
veya müebbet yahut muvakkat a¤›r hapis cezalar›n› müstelzim
cürümlerin yurt d›fl›nda ifllenmesi halinde ceza müruru zaman› yoktur.

Cezan›n müruru zaman ile ortadan kalkmas›ndan sonra Emniyeti
Umumiye Nezareti alt›nda bulunmak cezas›n›n da hükmü kalmaz.

Nevileri baflka baflka cezalar› havi hükümler, en a¤›r ceza için konulan müddetin geçmesiyle ortadan kalkar.

Madde 112- Bu maddede yaz›l› cezalar afla¤›daki müddetlerin
müruriyle ortadan kalkar
:
1 - ‹dam ve müebbet a¤›r hapis cezalar› otuz sene,
2- Yirmi sene ve daha fazla müddetle a¤›r hapis cezas› yirmi dört
sene,
3- Befl seneden ziyade a¤›r hapis veyahut hapis veya müebbet
sürgün cezas› irmi sene,
4- Befl seneye kadar a¤›r hapis veyahut hapis veya muvakkat
sürgün veya muvakkaten hidemat› ammeden memnuiyet
cezalariyle a¤›r cezay› nakdi hükümleri on sene,
5- Bir aydan ziyade hafif hapis veyahut bir meslek ve sanat›n
tatili icras› yahut otuz liradan ziyade hafif cezay› nakdi hükümleri dört sene,
6- Bundan evvelki bentte beyan olunan miktardan afla¤› ceza
hükümleri on sekiz ay geçmesiyle ortadan kalkar.

Madde 118- Bu kanunun ikinci kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l›
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis veya müebbet yahut muvakkat
a¤›r hapis cezalar›n› müstelzim cürümlerin yurt d›fl›nda ifllenmesi
halinde ceza müruru zaman› yoktur.

Cezan›n müruru zaman ile ortadan kalkmas›ndan sonra Emniyeti
Umumiye Nezareti alt›nda bulunmak cezas›n›n da hükmü kalmaz.

1- A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ve müebbet a¤›r hapis
cezalar› otuz sene,
2- Yirmi sene ve daha fazla müddetle a¤›r hapis cezas› yirmi dört
sene,
3- Befl seneden ziyade a¤›r hapis veyahut hapis veya müebbet
sürgün cezas› yirmi sene,
4- Befl seneye kadar a¤›r hapis veyahut hapis veya muvakkat
sürgün veya muvakkaten hidemat› ammeden memnuiyet
cezalariyle a¤›r cezay› nakdi hükümleri on sene,
5- Bir aydan ziyade hafif hapis veyahut bir meslek ve sanat›n tatili
icras› yahut otuz liradan ziyade hafif cezay› nakdi hükümleri dört
sene,
6- Bundan evvelki bentte beyan olunan miktardan afla¤› ceza
hükümleri onsekiz ay geçmesiyle ortadan kalkar.
Nevileri baflka baflka cezalar› havi hükümler, en a¤›r ceza için konulan
müddetin geçmesiyle ortadan kalkar.

Madde 112- Bu maddede yaz›l› cezalar afla¤›daki müddetlerin
müruriyle ortadan kalkar:
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Madde 127/2'de yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 126/1'de yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 125'te yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 127- Yabanc› Devletin Türkiye Devleti aleyhine harp açmas›
veya hasmane hareketlerde bulunmas› için yabanc› ile anlaflan veya
bu maksada matuf fiiller iflliyen kimse on seneden afla¤› olmamak
üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Harp vuku bulursa ölüm cezas› hükmolunur. Hasmane hareket
vukua gelirse müebbet a¤›r hapis cezas› verilir

Türkiye Devleti taraf›ndan Devlet olarak tan›nm›fl olmasa bile haklar›nda muharib muamelesi yap›lan siyasi kümeler dahi Türkiye
Devleti ile harp halinde bulunan Devlet gibi telakki edilir.

Bu bab hükümlerine göre herhangi bir sebeple Türk vatandafll›¤›
s›fat›n› kaybeden kimse dahi vatandafl hükmünde say›l›r.

Madde 126- Devlet aleyhine silah kullanan veya Türkiye ile harp
halinde bulunan bir devletin ordusunda hizmet kabul eden vatandafl
müebbet a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Yabanc› devlet kuvvetlerine
kumanda eden veya bunlar› sevk ve idareye müteallik bir vazife
deruhde eden vatandafl hakk›nda a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis
cezas› verilir.

Madde 126- Devlet aleyhine silah kullanan veya Türkiye ile harp
halinde bulunan bir devletin ordusunda hizmet kabul eden vatandafl
müebbet a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Yabanc› devlet kuvvetlerine kumanda eden veya bunlar› sevk ve idareye müteallik bir vazife deruhde eden vatandafl hakk›nda ölüm cezas› verilir. Harp
esnas›nda düflman Devlet topra¤›nda bulunup da bu devlet kanunlar›n›n tahmil etti¤i bir mecburiyeti ifa zaruretile mezkur fiili iflleyen
kimseye ceza verilmez.

Madde 127- Yabanc› Devletin Türkiye Devleti aleyhine harp açmas›
veya hasmane hareketlerde bulunmas› için yabanc› ile anlaflan veya bu
maksada matuf fiiller iflliyen kimse on seneden afla¤› olmamak üzere
a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Harp vuku bulursa a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› hükmolunur. Hasmane hareket vukua gelirse müebbed a¤›r hapis cezas›
verilir.

Türkiye Devleti taraf›ndan Devlet olarak tan›nm›fl olmasa bile
haklar›nda muharib muamelesi yap›lan siyasi kümeler dahi Türkiye
Devleti ile harp halinde bulunan Devlet gibi telakki edilir.

Bu bab hükümlerine göre herhangi bir sebeple Türk vatandafll›¤›
s›fat›n› kaybeden kimse dahi vatandafl hükmünde say›l›r.

Harp esnas›nda düflman Devlet topra¤›nda bulunup da bu devlet
kanunlar›n›n tahmil etti¤i bir mecburiyeti ifa zaruretile mezkür fiili
iflliyen kimseye ceza verilmez.

Madde 125 - Devlet topraklar›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n› yabanc›
bir Devletin hakimiyeti alt›na koymaya veya Devletin istiklalini tenkise
veya birli¤ini bozmaya veya Devletin hakimiyeti alt›nda bulunan topraklardan bir k›sm›n› Devlet idaresinden ay›rmaya matuf bir fiil iflliyen
kimse a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Madde 125- Devlet topraklar›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n› yabanc›
bir Devletin hakimiyeti alt›na koymaya veya Devletin istiklalini
tenkise veya birli¤ini bozmaya veya Devletin hakimiyeti alt›nda bulunan topraklardan bir k›sm›n› Devlet idaresinden ay›rmaya matuf bir
fiil iflliyen kimse ölüm cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Madde 129/1'de yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 129- Harp zaman›nda Türkiye Devleti zarar›na düflman›n
askeri hareketlerini kolaylaflt›rmak veya Türkiye Devletinin askeri
hareketlerine zarar vermek maksad› ile yabanc› ile anlaflan veyahut
bu maksadlara matuf fiiller iflleyen kimse on seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Maksad› has›l olursa
ölüm cezas› verilir.
Harp zaman›nda düflman Devlete iafle maddeleri veya Türkiye
Devleti’nin zarar›na kullan›labilecek sair fleyler veren kimse bunlar›
bilvas›ta vermifl olsa bile befl seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Ayn› ceza para veren veya sair menfaat temin veya vadeden yabanc›
hakk›nda da tatbik olunur.
Afla¤›daki hallerde ceza üçte birden afla¤› olmamak üzere art›r›l›r.
1- Fiil harp esnas›nda ifllenmifl ise,
2- Para veya menfaat matbuat vas›tas› ile propaganda yapmak için
verilmifl veya vadedilmifl ise.

Bu anlaflma matbuatla propaganda yapmak için vaki olmufl ise hükmolunacak ceza üçte bire kadar art›r›l›r.

Bu anlaflma matbuatla propaganda yapmak için vaki olmufl ise hükmolunacak ceza üçte bire kadar art›r›l›r.Milli menfaatler aleyhine
hareketlerde bulunmak maksad› ile yabanc›dan velevki bilvas›ta
olsun kendisi veya baflkalar› için para veya herhangi bir menfaat
veya vaid kabul eden vatandafl e¤er fiil daha a¤›r bir cürüm teflkil
etmiyorsa üç seneden on seneye kadar a¤›r hapis ve befl yüz liradan
iki bin liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.

Harp zaman›nda düflman Devlete iafle maddeleri veya Türkiye
Devleti’nin zarar›na kullan›labilecek sair fleyler veren kimse bunlar› bilvas›ta vermifl olsa bile befl seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis
cezas› ile cezaland›r›l›r.

Madde 129- Harp zaman›nda Türkiye Devleti zarar›na düflman›n askeri
hareketlerini kolaylaflt›rmak veya Türkiye Devletinin askeri hareketlerine zarar vermek maksad› ile yabanc› ile anlaflan veyahut bu maksadlara matuf fiiller iflleyen kimse on seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Maksad› has›l olursa a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis cezas› verilir.

Ayn› ceza para veren veya sair menfaat temin veya vadeden yabanc›
hakk›ndada tatbik olunur.
Afla¤›daki hallerde ceza üçte birden afla¤› olmamak üzere art›r›l›r.
1-Fiil harp esnas›nda ifllenmifl ise,
2-Para veya menfaat matbuat vas›tasile propaganda yapmak için verilmifl veya vadedilmifl ise.

Milli menfaatler aleyhine hareketlerde bulunmak maksad› ile
yabanc›dan velevki bilvas›ta olsun kendisi veya baflkalar› için para veya
herhangi bir menfaat veya vaid kabul eden vatandafl e¤er fiil daha a¤›r
bir cürüm teflkil etmiyorsa üç seneden on seneye kadar a¤›r hapis ve
befl yüz liradan iki bin liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.

Türkiye Devletini bitarafl›k ilan›na veya bitarafl›¤›n muhafazas›na
veyahut harp ilan›na mecbur k›lmak veya mecbur k›lmaya matuf
muameleler yapmak için yabanc› ile anlaflan kimse befl seneden on
seneye kadar a¤›r hapis cezasile cezaland›r›l›r.

Türkiye Devletini bitarafl›k ilan›na veya bitarafl›¤›n muhafazas›na
veyahut harp ilan›na mecbur k›lmak veya mecbur k›lmaya matuf
muameleler yapmak için yabanc› ile anlaflan kimse befl seneden on
seneye kadar a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Madde 131/2'de yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Harp zaman›nda düflman Devlet lehine yap›lan istikrazlara ve her ne
suretle olursa olsun tediyelere ifltirak eden veya buna müteallik
muameleleri kolaylaflt›ran kimse befl seneden afla¤› olmamak üzere
a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Harp zaman›nda ve ikinci f›krada yaz›l› haller haricinde nerede
bulunursa bulunsun düflman Devlet tebaas› ile veyahut düflman
Devlet topraklar›nda oturan di¤er kimseler ile bilvas›ta olsa dahi,
ticaret yapan yurtdafl veya Türkiye'de bulunan yabanc› iki seneden
on seneye kadar a¤›r hapis ve bin liradan afla¤› olmamak üzere eflya
de¤erinin befl misline müsavi a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.

‹kinci ve üçüncü f›kra hükümleri fiili hariçte iflliyen yabanc›lar hakk›nda
tatbik olunmaz.
Madde 131- Askeri olan veya Devletin müsellah kuvvetlerinin hizmetine tahsis edilmifl bulunan gemileri, hava vas›talar›n›, nakil
vas›talar›n›, yollar› müesseseleri,depolar› ve di¤er askeri tesisat› bunlar henüz ikmal edilmemifl olsalar bile k›smen veya tamamen velev
muvakkat bir zaman için olsun tahrib eden veya kullan›lmayacak bir
hale getiren kimse sekiz seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis
cezas› ile cezaland›r›l›r.
Afla¤›daki hallerde a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› verilir:
1-Fiil, Türkiye ile harp halinde bulunan bir Devletin menfaati için
ifllenmifl olursa,
2-Fiil Devletin harp haz›rl›klar›n› veya harp kudret ve kabiliyetini veya
askeri hareketlerini tehlikeye koymufl ise.

‹kinci ve üçüncü f›kra hükümleri fiili hariçte iflliyen yabanc›lar
hakk›nda tatbik olunmaz.

Madde 131- Askeri olan veya Devletin müsellah kuvvetlerinin
hizmetine tahsis edilmifl bulunan gemileri, hava vas›talar›n›, nakil
vas›talar›n›, yollar› müesseseleri, depolar› ve di¤er askeri
tesisat›bunlar henüz ikmal edilmemifl olsalar bile k›smen veya tamamen velev muvakkat bir zaman için olsun tahrip eden veya
kullan›lmayacak bir hale getiren kimse sekiz seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Afla¤›daki hallerde ölüm cezas› verilir:

1- Fiil, Türkiye ile harp halinde bulunan bir Devletin menfaati için
ifllenmifl olursa
2- Fiil Devletin harp haz›rl›klar›n› veya harp kudret ve kabiliyetini
veya askeri hareketlerini tehlikeye koymufl ise.

Harp zaman›nda ve ikinci f›krada yaz›l› haller haricinde nerede bulunursa bulunsun düflman Devlet tebaas› ile veyahut düflman Devlet topraklar›nda outran di¤er kimseler ile bilvas›ta olsa dahi, ticaret yapan
yurddafl veya Türkiye’de bulunan yabanc› iki seneden on seneye kadar
a¤›r hapis ve bin liradan afla¤› olmamak üzere eflya de¤erinin befl misline müsavi a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.

Harp zaman›nda düflman Devlete iafle maddeleri veya Türkiye
Devleti’nin zarar›na kullan›labilecek sair fleyler veren kimse bunlar› bilvas›ta vermifl olsa bile befl seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis
cezas› ile cezaland›r›l›r.

Harp zaman›nda düflman Devlet lehine yap›lan istikrazlara ve her ne
suretle olursa olsun tediyelere ifltirak eden veya buna müteallik
muameleleri kolaylaflt›ran kimse befl seneden afla¤› olmamak üzere
a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Sekizinci uyum paketi
Madde 133/2 ve
133/5'te yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Salahiyetli makamlar›n neflir veya iflaas›n› menettikleri malümat›
siyasi veya askeri casusluk maksad› ile istihsal eden kimse 10 seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Yukar›daki f›krada yaz›l› fiil, Türkiye ile harp halinde bulunan bir devletin
menfaatine ifllenmiflse müebbet a¤›r hapis cezas› hükmolunur.
Yukar›daki iki f›krada yaz›l› fiil, Devletin harp haz›rl›klar›n› veya harp
kudret veya kabiliyetini veya eskeri hareketlerini tehlikeye koymuflsa
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› verilir.

Salahiyetli makamlar›n neflir veya iflaas›n› menettikleri malumat›
siyasi veya askeri casusluk maksad› ile istihsal eden kimse 10 seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Yukar›daki f›krada yaz›l› fiil, Türkiye ile harp halinde bulunan bir
devletin menfaatine ifllenmiflse müebbet a¤›r hapis cezas› hükmolunur.

Yukar›daki iki f›krada yaz›l› fiil, Devletin harb haz›rl›klar›n› veya harb
kudret veya kabiliyetini veya eskeri hareketlerini tehlikeye koymuflsa
ölüm cezas› verilir.

Yabanc› bir devletin emniyeti veya dahili veya beynelmilel siyasi
menfaatleri icab›ndan olarak gizli kalmas› laz›m kelen malümat› di¤er
bir ecnebi devlet lehine siyasi veya askeri casusluk maksad› ile istihsal eden kimse befl seneye kadar a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Afla¤›daki hallerde a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› verilir:
1- Fiil, Türkiye ile harp halinde bulunan bir devletin menfaati
nam›na ifllenmiflse,
2 - Fiil, devletin harp haz›rl›klar›n› veya harp kudret veya kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuflsa.

Afla¤›daki hallerde ölüm cezas› verilir:
1- Fiil, Türkiye ile harp halinde bulunan bir devletin menfaati
nam›na ifllenmiflse,
2 - Fiil, devletin harp haz›rl›klar›n› veya harp kudret veya kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuflsa.

Yabanc› bir devletin emniyeti veya dahili veya beynelmilel siyasi
menfaatleri icab›ndan olarak gizli kalmas› laz›m kelen malumat› di¤er
bir ecnebi devlet lehine siyasi veya askeri casusluk maksad› ile istihsal eden kimse befl seneye kadar a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Madde 133- Devletin emniyeti veya dahili veya beynelmilel siyasi
menfaatleri icab›ndan olarak gizli kalmas› laz›m gelen malumat›
siyasi veya askeri casusluk maksadile istihsal eden kimse 15 seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Fiil bunlar› elinde bulunduran veya muhafazas› veyahut nezareti ile
mükellef olan kimsenin kusuru neticesi vukua gelmifl veya sadece
kolaylaflm›fl olursa o kimse hakk›nda bir seneden befl seneye kadar
a¤›r hapis cezas› hükmolunur.

Madde 133- Devletin emniyeti veya dahili veya beynelmilel siyasi
menfaatleri icab›ndan olarak gizli kalmas› laz›m gelen malumat›
siyasi veya askeri casusluk maksad› ile istihsal eden kimse 15 seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Fiil bunlar› elinde bulunduran veya muhafazas› veyahut nezareti ile
mükellef olan kimsenin kusuru neticesi vukua gelmifl veya sadece
kolaylaflm›fl olursa o kimse hakk›nda bir seneden befl seneye kadar
a¤›r hapis cezas› hükmolunur.
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Madde 137/4'de yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 136/3'de yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Suçlu,siyasi veya askeri casusluk maksad› ile hareket etmifl ise bu
maddenin birinci f›kras›nda yaz›l› halde müebbet a¤›r hapis ve ikinci
f›kras›ndaki halde a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na
mahkûm edilir.

Suçlu, siyasi veya askeri casusluk maksad› ile hareket etmifl ise bu
maddenin birinci f›kras›nda yaz›l› halde müebbet a¤›r hapis ve ikinci
f›kras›ndaki halde ölüm cezas›na mahkûm edilir.

Bu cezalar bu maddede yaz›l› olan malümat› istihsal etmifl olanlar
hakk›nda da tatbik olunur.

‹kinci f›krada yaz›l› hallerde ölüm cezas› verilir.

Suçlu, siyasi veya askeri casusluk maksad› ile hareket etmifl ise bu
maddenin birinci f›kras›nda yaz›l› halde on befl seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas›na mahkûm edilir.

Fiil harp zaman›nda ifllenir veyahut Devletin harp haz›rl›klar›n› veya
harp kudret ve kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koyarsa
verilecek a¤›r hapis cezas› on seneden afla¤› olamaz.

Madde 137 - Salahiyetli makamlar›n neflir ve iflaas›n› menettikleri
malümat› iffla eden kimse üç seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

E¤er fiil suçlunun taksiri neticesi vukubulmufl ise birinci f›krada yaz›l›
halde alt› aydan iki seneye ve ikinci f›kradaki hallerden birinin
mevcudiyeti takdirinde üç seneden on befl seneye kadar a¤›r hapis
cezas› verilir.

Bu cezalar bu maddede yaz›l› olan malumat› istihsal etmifl olanlar
hakk›nda da tatbik olunur.

‹kinci f›krada yaz›l› hallerde a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis
cezas› verilir.

Suçlu, siyasi veya askeri casusluk maksad› ile hareket etmifl ise bu
maddenin birinci f›kras›nda yaz›l› halde on befl seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas›na mahkum edilir.

Fiil harp zaman›nda ifllenir veyahut Devletin harp haz›rl›klar›n› veya
harp kudret ve kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koyarsa
verilecek a¤›r hapis cezas› on seneden afla¤› olamaz.

Madde 137 - Salahiyetli makamlar›n neflir ve iflaas›n› menettikleri
malumat› iffla eden kimse üç seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r
hapis cezasile cezaland›r›l›r.

E¤er fiil suçlunun taksiri neticesi vukubulmufl ise birinci f›krada yaz›l›
halde alt› aydan iki seneye ve ikinci f›kradaki hallerden birinin
mevcudiyeti takdirinde üç seneden on befl seneye kadar a¤›r hapis
cezas› verilir.

Bu cezalar bu maddede yaz›l› olan malumat› istihsal eden kimseler
hakk›nda da tatbik olunur.

Fiil harp zaman›nda ifllenmifl veya Devletin harp haz›rl›klar› veya harp
kudret ve kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymufl ise
a¤›r hapis cezas› on seneden afla¤› olamaz.

Fiil harp zaman›nda ifllenmifl veya Devletin harp haz›rl›klar› veya harp
kudret ve kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymufl ise
a¤›r hapis cezas› on seneden afla¤› olamaz.

Bu cezalar bu maddede yaz›l› olan malumat› istihsal eden kimseler
hakk›nda da tatbik olunur.

Madde 136 - 132. maddenin iki, üç, dört ve beflinci f›kralar›nda yaz›l›
gizli kalmas› laz›m gelen malümat› iffla eden kimseler befl seneden
afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezasile cezaland›r›l›r.

Madde 136 - 132. maddenin iki, üç, dört ve beflinci f›kralar›nda
yaz›l› gizli kalmas› laz›m gelen malumat› iffla eden kimseler befl seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezasile cezaland›r›l›r.
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Madde 147'de yer alan
“idam” ibaresi “a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r
hapis” olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 146/1ve
146/2'de yer alan
“idam” ibareleri
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

E¤er fiil suçlunun taksiri neticesi vuku bulmufl ise birinci f›krada
yaz›l› halde alt› aydan iki seneye ve ikinci f›kradaki hallerden birinin
mevcudiyeti takdirinde üç seneden on befl seneye kadar a¤›r hapis
cezas› verilir.
Madde 146 - Türkiye Cumhuriyeti Teflkilat› Esasiye Kanununun
tamam›n› veya bir k›sm›n› ta¤yir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile
teflekkül etmifl olan Büyük Millet Meclisi’ni iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teflebbüs edenler, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r
hapis cezas›na mahkum olunur.
65. maddede gösterilen flekil ve suretlerle gerek yaln›zca gerek bir
kaç kifli ile birlikte kavli veya tahriri veya fiili fesat ç›kararak veya
meydan ve sokaklarda ve nas›n topland›¤› mahallerde nutuk irat
veyahut yafta talik veya neflriyat icra ederek bu cürümleri ifllemeye
teflvik edenler hakk›nda, yap›lan fesat teflebbüs derecesinde kalsa
dahi a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› hükmolunur.
Birinci f›krada yaz›l› suça ikinci f›krada gösterilenden gayri surette
ifltirak eden fer`i flerikler hakk›nda befl seneden onbefl seneye kadar
a¤›r hapis ve amme hizmetlerinden müebbeden memnuiyet cezas›
hükmolunur.
Madde 147 - Türkiye Cumhuriyeti ‹cra Vekilleri Heyeti’ni cebren iskat
veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunlar› teflvik eyleyenlere a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› hükmolunur.

E¤er fiil suçlunun taksiri neticesi vuku bulmufl ise birinci f›krada
yaz›l› halde alt› aydan iki seneye ve ikinci f›kradaki hallerden birinin
mevcudiyeti takdirinde üç seneden on befl seneye kadar a¤›r hapis
cezas› verilir.

Madde 146 - Türkiye Cumhuriyeti Teflkilat› Esasiye Kanununun
tamam›n› veya bir k›sm›n› ta¤yir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile
teflekkül etmifl olan Büyük Millet Meclisi’ni iskata veya vazifesini yapmaktan men`e cebren teflebbüs edenler, idam cezas›na mahküm
olunur.

65. maddede gösterilen flekil ve suretlerle gerek yaln›zca gerek bir
kaç kifli ile birlikte kavli veya tahriri veya fiili fesat ç›kararak veya
meydan ve sokaklarda ve nas›n topland›¤› mahallerde nutuk irat
veyahut yafta talik veya neflriyat icra ederek bu cürümleri ifllemeye
teflvik edenler hakk›nda, yap›lan fesat teflebbüs derecesinde kalsa
dahi idam cezas› hükmolunur.

Birinci f›krada yaz›l› suça ikinci f›krada gösterilenden gayri surette
ifltirak eden fer`i flerikler hakk›nda befl seneden onbefl seneye kadar
a¤›r hapis ve amme hizmetlerinden müebbeden memnuiyet cezas›
hükmolunur.

Madde 147 - Türkiye Cumhuriyeti ‹cra Vekilleri Heyeti’ni cebren iskat
veya vazife görmekten cebren menedenlerle bunlar› teflvik eyleyenlere idam cezas› hükmolunur.
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Madde 285/5'te yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 156'da yer alan
“idam” ibaresi “a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r
hapis” olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 149'da yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 285 - Her kim Adliyeye veya keyfiyeti Adliyeye tevdie
mecbur olan bir makama veya kanunî takip yapacak veya yapt›rabilecek bir merciye ihbar veya flikayette bulunarak suçsuz oldu¤unu
bildi¤i bir kimseye bir suç isnat eder yahut o kimse aleyhinde böyle
bir suçun maddi eser ve delillerini uydurursa isnat eyledi¤i suçun
nevi ve mahiyetine ve uydurdu¤u delillerin kuvvetine göre üç aydan
üç seneye kadar hapsolunur.
Bu isnat kendine iftira olunan kimsenin tevkifi gibi flahsi hürriyeti
ba¤layan bir halin hudusuna sebep olmuflsa müfteri hakk›nda bir
seneden befl seneye kadar hapis cezas› hükmolunur.

Bu isnat kendine iftira olunan kimsenin tevkifi gibi flahsi hürriyeti
ba¤layan bir halin hudusuna sebep olmuflsa müfteri hakk›nda bir
seneden befl seneye kadar hapis cezas› hükmolunur.

Birinci f›krada yaz›l› silahlar ve di¤er maddeler yaln›z bir yere depo
edilmifl olsa dahi isyan silahl› say›l›r.

Birinci f›krada yaz›l› silahlar ve di¤er maddeler yaln›z bir yere depo
edilmifl olsa dahi isyan silahl› say›l›r.

Madde 285 Her kim Adliyeye veya keyfiyeti Adliyeye tevdie
mecbur olan bir makama veya kanuni takip yapacak veya yapt›rabilecek bir merciye ihbar veya flikayette bulunarak suçsuz oldu¤unu
bildi¤i bir kimseye bir suç isnat eder yahut o kimse aleyhinde böyle
bir suçun maddi eser ve delillerini uydurursa isnat eyledi¤i suçun
nevi ve mahiyetine ve uydurdu¤u delillerin kuvvetine göre üç aydan
üç seneye kadar hapsolunur.

Bu cürümlere yaln›z ifltirak etmifl olanlar alt› seneden afla¤› olmamak
üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Bu cürümlere yaln›z ifltirak etmifl olanlar alt› seneden afla¤› olmamak
üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›rlar.

Madde 156 - Reisicumhur hakk›nda suikasitte bulunanlarla buna
teflebbüs edenler fiilleri teflebbüsü tam derecesinde ise
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezasiyle, nak›s ise müebbet
a¤›r hapis ile cezaland›r›l›r.

E¤er bu teflvik neticesi olarak isyan veya k›tal zuhur etmiflse buna
sebebiyet veren veya asilere kumanda eden kimseler hakk›nda
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› verilir.

E¤er bu teflvik neticesi olarak isyan veya k›tal zuhur etmiflse buna
sebebiyet veren veya asilere kumanda eden kimseler hakk›nda ölüm
cezas› verilir.

Madde 156 - Reisicumhur hakk›nda suikasitte bulunanlarla buna
teflebbüs edenler fiilleri teflebbüsü tam derecesinde ise idam cezasiyle, nak›s ise müebbet a¤›r hapis ile cezaland›r›l›r.

Madde 149 - Her kim Hükümet aleyhine halk› silah veya uyuflturucu yahut bo¤ucu veya yak›c› gazlar veya patlay›c› maddeler kullanmak sureti ile isyana veya Türkiye ahalisini birbiri aleyhine
silahland›rarak mukateleye teflvik eylerse yirmi seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Madde 149 - Her kim Hükümet aleyhine halk› silah veya uyuflturucu yahut bo¤ucu veya yak›c› gazlar veya patlay›c› maddeler kullanmak sureti ile isyana veya Türkiye ahalisini birbiri aleyhine
silahland›rarak mukateleye teflvik eylerse yirmi seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Madde 286/3'te yer
alan “ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 286 - Yemin ettirerek flahit veya ehlihibre istima›na salahiyettar olan bir memur veya heyet huzurunda flehadet ederken yalan
söyleyen veya hakikat› inkar yahut isticvap olundu¤u hususat
hakk›nda malümat› az veya çok ketmeyleyen kimse üç aydan üç seneye kadar hapis ile mücazat olunur.
E¤er fiil üç seneden fazla hürriyeti tahdit eden cezay› müstelzim bir
cürmün tahkik ve muhakemesi esnas›nda vak› olmufl ise cezas› üç
seneden on seneye kadar a¤›r hapistir.
(De¤iflik: 21/11/1990 - 3679/20 md.) E¤er yalan flahadet, bir kimseye müebbet hapis cezas› verilmesi sonucunu do¤urmufl ise, faile
verilecek ceza onbefl seneden afla¤› olamaz ve ölüm cezas›na
mahkûmiyet halinde ise faile müebbet a¤›r hapis cezas› verilir.
E¤er yeminsiz flahadet edilmiflse ceza müddeti yar›s›na kadar
indirilir.

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› olan suç faili, ma¤dur hakk›nda takibat
yap›lmadan evvel bu isnadat›ndan rücû eder veya uydurdu¤unu itiraf
ederse yukar›da yaz›l› cezalar›n alt›da biri hükmolunur ve ceza müebbet a¤›r hapis ise on sene a¤›r hapse indirilir ve isnaddan rücu veya
tasniin itiraf olunmas› takibata baflland›ktan sonra vaki olursa as›l
cezan›n üçte ikisi indirilir ve müebbet a¤›r hapis yerine 24 sene a¤›r
hapis cezas› tayin olunur. Tasni veya iftira, kabahat ef`aline taallük
ederse bu madde ile 283. maddede tespit olunan cezalar yar›ya
kadar indirilir.

E¤er ma¤durun mahkûmiyeti ölüm cezas› ise, müfteri müebbet a¤›r
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Kendine iftira olunan kimse hakk›nda üç seneden fazla flahsi hürriyeti
ba¤layan bir ceza ile mahkûmiyeti mutazamm›n bir hüküm sad›r
olmuflsa müfteri hakk›nda on befl seneyi geçmemek üzere ayn› ceza
hükmolunur.
E¤er ma¤durun mahkumiyeti müebbet a¤›r hapis ise müfteri on befl
seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapisle cezaland›r›l›r.

Madde 286 - Yemin ettirerek flahit veya ehlihibre istima›na salahiyettar olan bir memur veya heyet huzurunda flehadet ederken yalan
söyleyen veya hakikat› inkar yahut isticvap olundu¤u hususat
hakk›nda malümat› az veya çok ketmeyleyen kimse üç aydan üç seneye kadar hapis ile mücazat olunur.
E¤er fiil üç seneden fazla hürriyeti tahdit eden cezay› müstelzim bir
cürmün tahkik ve muhakemesi esnas›nda vak› olmufl ise cezas› üç
seneden on seneye kadar a¤›r hapistir.
(De¤iflik: 21/11/1990 - 3679/20 md.) E¤er yalan flahadet, bir kimseye müebbet hapis cezas› verilmesi sonucunu do¤urmufl ise, faile
verilecek ceza onbefl seneden afla¤› olamaz ve a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na mahkümiyet halinde ise faile a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis cezas› verilir.
E¤er yeminsiz flahadet edilmiflse ceza müddeti yar›s›na kadar
indirilir.

Yukar›daki f›kralarda yaz›l› olan suç faili, ma¤dur hakk›nda takibat
yap›lmadan evvel bu isnadat›ndan rücû eder veya uydurdu¤unu itiraf
ederse yukar›da yaz›l› cezalar›n alt›da biri hükmolunur ve ceza müebbet a¤›r hapis ise on sene a¤›r hapse indirilir ve isnaddan rücu veya
tasniin itiraf olunmas› takibata baflland›ktan sonra vaki olursa as›l
cezan›n üçte ikisi indirilir ve müebbed a¤›r hapis yerine 24 sene a¤›r
hapis cezas› tayin olunur. Tasni veya iftira, kabahat ef`aline taallük
ederse bu madde ile 283. maddede tesbit olunan cezalar yar›ya
kadar indirilir.

E¤er ma¤durun mahkûmiyeti a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis
cezas› ise, müfteri müebbet a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

E¤er ma¤durun mahkumiyeti müebbet a¤›r hapis ise müfteri on befl
seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapisle cezaland›r›l›r.

Kendine iftira olunan kimse hakk›nda üç seneden fazla flahsi hürriyeti
ba¤layan bir ceza ile mahkûmiyeti mutazamm›n bir hüküm sad›r
olmuflsa müfteri hakk›nda on befl seneyi geçmemek üzere ayn› ceza
hükmolunur.
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Madde 301/3'te yer
alan “idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 296/1'de yer
alan “idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 301 - Her kim, bir tutuklu veya hükümlünün her ne suretle
olursa olsun kaçmas›n› haz›rlar veya kolaylaflt›r›rsa kaçan kimsenin
ifllemifl oldu¤u suçun a¤›rl›¤›na ve çekmekte bulundu¤u cezan›n geri
kalan miktar› ve nevine göre bir y›ldan befl y›la kadar hapsolunur.
E¤er hükümlünün çekmekte oldu¤u ceza müebbet a¤›r hapis ise kaçmas›n› haz›rlayan veya kolaylaflt›ran kimsenin cezas› befl y›ldan sekiz
y›la kadar hapistir.
E¤er hükümlünün cezas› , a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›
ise, kaçmas›n› haz›rlayan veya kolaylaflt›ran kimseye sekiz y›ldan on
iki y›la kadar a¤›r hapis cezas› verilir.

E¤er hükümlünün çekmekte oldu¤u ceza müebbet a¤›r hapis ise kaçmas›n› haz›rlayan veya kolaylaflt›ran kimsenin cezas› befl y›ldan sekiz
y›la kadar hapistir.

E¤er hükümlünün cezas› idam cezas› ise, kaçmas›n› haz›rlayan veya
kolaylaflt›ran kimseye sekiz y›ldan on iki y›la kadar a¤›r hapis cezas›
verilir.

Bu fiili usûl veya füruunun, kar› veya kocas›n›n yahut kardeflinin
lehine olarak iflleyen kimseye ceza verilmez.

Bu fiili usûl veya füruunun, kar› veya kocas›n›n yahut kardeflinin
lehine olarak iflleyen kimseye ceza verilmez.

Madde 301 - Her kim, bir tutuklu veya hükümlünün her ne suretle
olursa olsun kaçmas›n› haz›rlar veya kolaylaflt›r›rsa kaçan kimsenin
ifllemifl oldu¤u suçun a¤›rl›¤›na ve çekmekte bulundu¤u cezan›n geri
kalan miktar› ve nevine göre bir y›ldan befl y›la kadar hapsolunur.

Madde 296 - Her kim hapis cezas›ndan afla¤› olmayan cezay›
müstelzim bir cürüm iflledikten sonra bu cürmün icras›nda faillerle
evvelce ittifak etmifl ve cürmü neticelendirmekte yard›m› dokunmufl
olmaks›z›n, bir kimsenin o cürümden istifadesini temine veya
Hükümetçe icra olunacak tahkikat› yanl›fl yola sevk etmeye yahut
Hükümetin araflt›rmalar›na veya hükmün icras›na karfl› faili gizlemeye yard›m eder yahut hakk›nda yakalama veya tevkif müzekkeresi
ç›kar›lm›fl olan bir kimsenin sakl› bulundu¤u yeri bildi¤i halde yetkili
mercilere derhal haber vermezse veya her kim bu cezalar› istilzam
eden bir cürmün eser ve delillerini yok eder yahut bunlar› bir suretle
de¤ifltirir veya bozarsa, hapis cezas›n› gerektiren suçlarda alt› aydan
iki y›la kadar, a¤›r hapis cezas›n› gerektiren suçlarda iki seneden dört
seneye kadar, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›n› gerektiren
suçlarda da üç seneden befl seneye kadar hapis cezas›na mahkum
edilir. fiu kadar ki, bu ceza müddeti as›l cürüm için kanunda tayin
edilen cezan›n üçte birini geçemez. Sair fiillerden dolay› tertip olunacak ceza befl yüz liradan bin liraya kadar a¤›r para cezas›d›r. *1*

Madde 296 - Her kim hapis cezas›ndan afla¤› olmayan cezay›
müstelzim bir cürüm iflledikten sonra bu cürmün icras›nda faillerle
evvelce ittifak etmifl ve cürmü neticelendirmekte yard›m› dokunmufl
olmaks›z›n, bir kimsenin o cürümden istifadesini temine veya
Hükümetçe icra olunacak tahkikat› yanl›fl yola sevk etmeye yahut
Hükümetin araflt›rmalar›na veya hükmün icras›na karfl› faili gizlemeye yard›m eder yahut hakk›nda yakalama veya tevkif müzekkeresi
ç›kar›lm›fl olan bir kimsenin sakl› bulundu¤u yeri bildi¤i halde yetkili
mercilere derhal haber vermezse veya her kim bu cezalar› istilzam
eden bir cürmün eser ve delillerini yok eder yahut bunlar› bir suretle
de¤ifltirir veya bozarsa, hapis cezas›n› gerektiren suçlarda alt› aydan
iki y›la kadar, a¤›r hapis cezas›n› gerektiren suçlarda iki seneden dört
seneye kadar, idam cezas›n› gerektiren suçlarda da üç seneden befl
seneye kadar hapis cezas›na mahkum edilir. fiu kadar ki, bu ceza
müddeti as›l cürüm için kanunda tayin edilen cezan›n üçte birini
geçemez. Sair fiillerden dolay› tertip olunacak ceza befl yüz liradan
bin liraya kadar a¤›r para cezas›d›r.
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Madde 302/3'te yer
alan “idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

E¤er hükümlü veya tutuklunun kaçmas›n› haz›rlamak ve kolaylaflt›rmak
için fail, kaça¤›n fliddet kullanmas›nda veyahut kap› ve pencere
k›rmas›nda ve duvar delmesinde kaçakla birleflir veya silah ve sair bir
ifle laz›m olan fleyleri verir veya hükümlü veya tutukluyu bunlar›n
tedarikinden men etmezse yada kaçmas› haz›rlanan veya kolaylaflt›r›lan
tutuklu veya hükümlü birden ziyade ise tutuklu veya hükümlünün
kaçm›fl olmas› halinde memur, birinci f›kradaki halde üç y›ldan, ikinci

E¤er hükümlü veya tutuklunun kaçmas›n› haz›rlamak ve kolaylaflt›rmak
için fail, kaça¤›n fliddet kullanmas›nda veyahut kap› ve pencere
k›rmas›nda ve duvar delmesinde kaçakla birleflir veya silah ve sair bir
ifle laz›m olan fleyleri verir veya hükümlü veya tutukluyu bunlar›n
tedarikinden men etmezse yada kaçmas› haz›rlanan veya kolaylaflt›r›lan
tutuklu veya hükümlü birden ziyade ise tutuklu veya hükümlünün
kaçm›fl olmas› halinde memur, birinci f›kradaki halde üç y›ldan, ikinci

E¤er hükümlünün çekmekte oldu¤u ceza müebbet a¤›r hapis ise
failin görece¤i ceza alt› y›ldan sekiz y›la kadar a¤›r hapistir ve müebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezas› dahi hükmolunur.
E¤er hükümlünün cezas› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›
ise failin görece¤i ceza dokuz y›ldan on befl y›la kadar a¤›r hapistir ve
müebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezas› dahi hükmolunur.

E¤er san›k tutuklu veya hükümlünün usul ve füruundan ve kar›
kocadan ve kardefl ve k›z kardefllerinden biri ise görece¤i ceza üçte
bir miktar azalt›l›r.

E¤er san›k tutuklu veya hükümlünün usul ve füruundan ve kar›
kocadan ve kardefl ve k›z kardefllerinden biri ise görece¤i ceza üçte
bir miktar azalt›l›r.

E¤er hükümlünün çekmekte oldu¤u ceza müebbet a¤›r hapis ise
failin görece¤i ceza alt› y›ldan sekiz y›la kadar a¤›r hapistir ve müebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezas› dahi hükmolunur.
E¤er hükümlünün cezas› idam cezas› ise failin görece¤i ceza dokuz
y›ldan on befl y›la kadar a¤›r hapistir ve müebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezas› dahi hükmolunur.

E¤er kaçamam›fl ise ceza üçte bire indirilir.

E¤er kaçamam›fl ise ceza üçte bire indirilir.

Madde 302 Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazas›na veya
nakline memur olan kimse,onun her ne suretle olursa olsun kaçmas›n› haz›rlar veya kolaylaflt›r›rsa kaçan kimsenin ifllemifl oldu¤u
suçun a¤›rl›¤›na ve çekmekte bulundu¤u cezan›n geri kalan miktar›
ve nevine göre iki y›ldan befl y›la kadar hapsolunur.

E¤er hükümlü veya tutuklunun kaçmas›n› haz›rlamak veya
kolaylaflt›rmak için fail 299. maddede sözü edilen vas›talardan birini
kullan›r ve bu yüzden hükümlü veya tutuklu kaçm›fl olursa ceza üçte
birden yar›ya kadar art›r›l›r.

E¤er hükümlü veya tutuklunun kaçmas›n› haz›rlamak veya
kolaylaflt›rmak için fail 299. maddede sözü edilen vas›talardan birini
kullan›r ve bu yüzden hükümlü veya tutuklu kaçm›fl olursa ceza üçte
birden yar›ya kadar art›r›l›r.

Madde 302 Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazas›na veya
nakline memur olan kimse,onun her ne suretle olursa olsun kaçmas›n› haz›rlar veya kolaylaflt›r›rsa kaçan kimsenin ifllemifl oldu¤u
suçun a¤›rl›¤›na ve çekmekte bulundu¤u cezan›n geri kalan miktar›
ve nevine göre iki y›ldan befl y›la kadar hapsolunur.

Birden ziyade tutuklu veya hükümlünün kaçmas›n› haz›rlayan veya
kolaylaflt›ran faile yukar›daki f›kralara göre tayin edilecek ceza üçte
birden yar›ya kadar art›r›larak uygulan›r.

Birden ziyade tutuklu veya hükümlünün kaçmas›n› haz›rlayan veya
kolaylaflt›ran faile, yukar›daki f›kralara göre tayin edilecek ceza, üçte
birden yar›ya kadar art›r›larak uygulan›r.
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Madde 305/2'de yer
alan “idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 303'te yer alan
“idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 303 Firar maddesi memurun kay›ts›zl›k veya
tedbirsizli¤inden neflet etmifl ise memur hakk›nda bir y›ldan üç y›la
kadar hapis cezas› tertip olunur ve kaça¤›n görmekte oldu¤u ceza
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ve müebbet a¤›r hapis oldu¤u
takdirde hapis cezas› üç y›ldan befl y›la uzar, bu iki surette ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezas› da verilir.
Madde 305 Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazas›na veya
nakline memur olan kimse tutuklu veya hükümlünün tutuklu bulundu¤u veyahut cezas›n› çekmekte oldu¤u yerden geçici de olsa kanun
ve nizam›n izin verdi¤i hallerin d›fl›nda uzaklaflmas›na müsaade
ederse, alt› aydan iki y›la kadar hapsolunur.
Bu müsaade neticesi olarak tutuklu veya hükümlü kaçm›fl olursa
memura verilecek hapis cezas› iki y›ldan befl y›la kadar uzar ve her
halde ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezas›na
da müstahak olur. Bu müsaade neticesi olarak kaçan hükümlünün
cezas› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis veya müebbet a¤›r hapis
ise memura befl y›l a¤›r hapis cezas›yla birlikte müebbeten kamu
hizmetlerinden mahrumiyet cezas› da hükmolunur.
Yukar›daki f›kralarda belirtilen eylemlerin birden fazla tutuklu veya
hükümlüye iliflkin olmas› halinde memura verilecek ceza üçte birden
yar›ya kadar art›r›l›r.

Madde 305 Bir tutuklu veya hükümlünün muhafazas›na veya
nakline memur olan kimse tutuklu veya hükümlünün tutuklu bulundu¤u veyahut cezas›n› çekmekte oldu¤u yerden geçici de olsa kanun
ve nizam›n izin verdi¤i hallerin d›fl›nda uzaklaflmas›na müsaade
ederse, alt› aydan iki y›la kadar hapsolunur.
Bu müsaade neticesi olarak tutuklu veya hükümlü kaçm›fl olursa
memura verilecek hapis cezas› iki y›ldan befl y›la kadar uzar ve her
halde ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezas›na
da müstahak olur. Bu müsaade neticesi olarak kaçan hükümlünün
cezas› idam veya müebbet a¤›r hapis ise memura befl y›l a¤›r hapis
cezas›yla birlikte müebbeten kamu hizmetlerinden mahrumiyet
cezas› da hükmolunur.

Yukar›daki f›kralarda belirtilen eylemlerin birden fazla tutuklu veya
hükümlüye iliflkin olmas› halinde memura verilecek ceza üçte birden
yar›ya kadar art›r›l›r.

f›kradaki halde yedi y›ldan, üçüncü f›kradaki halde on y›ldan afla¤›
olmamak üzere a¤›r hapis ve müebbeten kamu hizmetlerinden
mahrumiyet cezas› ile cezaland›r›l›r ve kaçamad›¤› takdirde memura
sekiz y›la kadar a¤›r hapis cezas› verilir.

Madde 303 Firar maddesi memurun kay›ts›zl›k veya
tedbirsizli¤inden neflet etmifl ise memur hakk›nda bir y›ldan üç y›la
kadar hapis cezas› tertip olunur ve kaça¤›n görmekte oldu¤u ceza
idam ve müebbet a¤›r hapis oldu¤u takdirde hapis cezas› üç y›ldan
befl y›la uzar, bu iki surette ceza süresi kadar kamu hizmetlerinden
mahrumiyet cezas› da verilir.

f›kradaki halde yedi y›ldan, üçüncü f›kradaki halde on y›ldan afla¤›
olmamak üzere a¤›r hapis ve müebbeten kamu hizmetlerinden
mahrumiyet cezas› ile cezaland›r›l›r ve kaçamad›¤› takdirde memura
sekiz y›la kadar a¤›r hapis cezas› verilir.
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Madde 450'de yer alan
“idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 407/1'de yer
alan “idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 450 - Öldürmek fiili:
1. Usul ve fürudan biri aleyhine ifllenirse;
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden biri aleyhine veya üyelik s›fat› sona ermifl olsa bile bu görevinden dolay› ifllenmifl olursa;
3. Canavarca bir his ile veya iflkence ve tazip ile ika edilirse,
4. Taammüden icra olunursa;
5. Birden ziyade kimseler aleyhine ifllenirse;
6. Yang›n, su bask›n› ve gark gibi yedinci bab›n birinci fasl›nda
beyan olunan vas›talarla yap›l›rsa;
7. Velevki husule gelmifl olmas›n di¤er bir suçu haz›rlamak veya
kolaylaflt›rmak veya ifllemek için ika olunursa;
8. Bir suçtan has›l olacak fayday› elde etmek veya bu gayeye vas›l
olmak maksadiyle yap›lan ihzarat› saklamak için veya takip edilen gayeye vas›l olamamaktan mütevellit infial ile ifllenmifl olursa;
9. Bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kald›rmak
veya kendisinin yahut baflkas›n›n cezadan kurtulmas›n› temin maksadiyle vukua getirilirse;
10. Kan gütme saikiyle ifllenirse;
11. (Ek: 7/1/1981 - 2370/16 md.) Devlet memurlar›ndan biri aleyhine görevi esnas›nda veya devlet memurlu¤u s›fat› zail olsa bile bu
görevi yapmas›ndan dolay› ifllenirse;
fail, idam cezas›na mahküm edilir.

Madde 407 - Geçen maddelerde yaz›l› fiillerden dolay› flah›slar›n
hastalanmas› veyahut yara ve berelenmesi gibi s›hhatçe bir ar›za
vuku buldu¤u takdirde ölüm ve müebbeten a¤›r hapsi müstelzim
ahvalin gayr›s›nda ceza üçte birden yar›s›na kadar artt›r›l›r. E¤er fiil
bir kaç kiflinin hastal›¤›na sebep olmufl ise birinci f›krada beyan olunan ceza bir mislinden afla¤› olamaz.
E¤er fiil bir kimsenin ölümüne sebep olmufl ise faile müebbet a¤›r
hapis cezas› verilir
Madde 450 - Öldürmek fiili:
1. Usul ve fürudan biri aleyhine ifllenirse;
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden biri aleyhine veya üyelik s›fat› sona ermifl olsa bile bu görevinden dolay› ifllenmifl olursa;
3. Canavarca bir his ile veya iflkence ve tazip ile ika edilirse,
4. Taammüden icra olunursa;
5. Birden ziyade kimseler aleyhine ifllenirse;
6. Yang›n, su bask›n› ve gark gibi yedinci bab›n birinci fasl›nda
beyan olunan vas›talarla yap›l›rsa;
7. Velevki husule gelmifl olmas›n di¤er bir suçu haz›rlamak veya
kolaylaflt›rmak veya ifllemek için ika olunursa;
8. Bir suçtan has›l olacak fayday› elde etmek veya bu gayeye vas›l
olmak maksadiyle yap›lan ihzarat› saklamak için veya takip edilen gayeye vas›l olamamaktan mütevellit infial ile ifllenmifl olursa;
9. Bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kald›rmak
veya kendisinin yahut baflkas›n›n cezadan kurtulmas›n› temin maksadiyle vukua getirilirse;
10. Kan gütme saikiyle ifllenirse;
11. (Ek: 7/1/1981 - 2370/16 md.) devlet memurlar›ndan biri aleyhine görevi esnas›nda veya Devlet memurlu¤u s›fat› zail olsa bile bu
görevi yapmas›ndan dolay› ifllenirse;
fail, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na mahküm edilir.

Madde 407 - (De¤iflik madde: 09/07/1953 - 6123/1 md.)
Geçen maddelerde yaz›l› fiillerden dolay› flah›slar›n hastalanmas›
veyahut yara ve berelenmesi gibi s›hhatçe bir ar›za vuku buldu¤u
takdirde a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis ve müebbeden a¤›r
hapsi müstelzim ahvalin gayr›s›nda ceza üçte birden yar›s›na kadar
artt›r›l›r. E¤er fiil bir kaç kiflinin hastal›¤›na sebep olmufl ise birinci
f›krada beyan olunan ceza bir mislinden afla¤› olamaz.
E¤er fiil bir kimsenin ölümüne sebep olmufl ise faile müebbet a¤›r
hapis cezas› verilir.
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Madde 463 - 448, 449, 450, 456, 457. maddelerde beyan olunan
fiilleri iki veya daha çok kimse birlikte yapm›fl olup da failin kim
oldu¤u belli olmazsa bunlardan her birisi hakk›nda, fiil için tayin edilmifl olan ceza üçte birden yar›ya kadar indirilerek hükmolunur.
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›n› gerektiren fiillerde yirmi
seneden, müebbet a¤›r hapis cezas›n› gerektiren fiillerde on alt›
seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› tayin olunur. fiu
kadar ki, bu hüküm fiili do¤rudan do¤ruya beraber ifllemifl olanlar
hakk›nda uygulanmaz.

Madde 463 - 448, 449, 450, 456, 457 nci.te yapm›fl olup da failin
kim oldu¤u belli olmazsa bunlardan her birisi hakk›nda, fiil için tayin
edilmifl olan ceza üçte birden yar›ya kadar indirilerek hükmolunur.
Ölüm cezas›n› gerektiren fiillerde yirmi seneden, müebbet a¤›r hapis
cezas›n› gerektiren fiillerde on alt› seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r
hapis cezas› tayin olunur. fiu kadar ki, bu hüküm fiili do¤rudan
do¤ruya beraber ifllemifl olanlar hakk›nda uygulanmaz.

Sekizinci uyum paketi

Adam öldürme cürümleri
Madde 453 - Öldürme fiili, anas› taraf›ndan flerefini kurtarmak
saikiyle yeni do¤mufl bulunan çocu¤a karfl› ifllenmifl ise faile sekiz
y›ldan on iki y›la kadar hapis cezas› verilir.

Adam öldürme cürümleri

Madde 453 - Öldürme fiili, anas› taraf›ndan flerefini kurtarmak
saikiyle yeni do¤mufl bulunan çocu¤a karfl› ifllenmifl ise faile dört
y›ldan sekiz y›la kadar hapis cezas› verilir.

Madde 453
de¤ifltirilmifltir.

Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ve
Orman Kanununda yer alan idam cezalar› müebbet hapis cezas›na
dönüfltürülmüfltür.

Alt›nc› uyum paketi

1.3.1926 tarih ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu

Üçüncü uyum paketi

Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ve Orman Kanunu

Madde 463'te yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Madde 451 - Ölüm, failin fiilinden evvel mevcut olup da failce bilinmeyen ahvalin birleflmesi veyahut failin idaresinden hariç ve gayri
melhuz esbab›n inzimam› yüzünden vukua gelmifl ise a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis cezas›n› müstelzim hallerde on befl seneden ve
müebbet ve on befl seneden fazla a¤›r hapsi müstelzim hallerde on
seneden afla¤› olmamak üzere a¤›r hapis cezas› hüküm olunur.

Madde 451 - Ölüm, failin fiilinden evvel mevcut olup da failce bilinmeyen ahvalin birleflmesi veyahut failin idaresinden hariç ve gayri
melhuz esbab›n inzimam› yüzünden vukua gelmifl ise idam cezas›n›
müstelzim hallerde on befl seneden ve müebbet ve on befl seneden
fazla a¤›r hapsi müstelzim hallerde on seneden afla¤› olmamak üzere
a¤›r hapis cezas› hüküm olunur.

Sekizinci uyum paketi
Madde 451'de yer alan
“idam” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.
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Madde 462 - Yukarda geçen iki fas›lda beyan olunan fiiller, zinay›
icra halinde veya gayrimeflru cinsi münasebette bulundu¤u esnada
meflhuden yakalanan veya zina yapmak veya gayrimeflru cinsi
münasebette bulunmak üzere yahut henüz zina yapm›fl veya
gayrimeflru cinsi münasebette bulunmufl oldu¤unda zevahire göre
flüphe edilmeyecek surette görünen bir koca veya kar› yahut k›z
kardefl veya fürudan biri yahut bunlar›n müflterek faili veya her ikisi
aleyhine kar› veya koca yahut usulden biri veya erkek veya k›z kardefl
taraf›ndan ifllenmifl olursa fiilin muayyen olan cezas› sekizde bire
indirilir ve a¤›r hapis cezas› hapis cezas›na tahvil olunur.
Müebbet a¤›r hapis cezas› yerine dört seneden sekiz seneye ve idam
cezas› yerine de befl seneden on seneye kadar hapis cezas› verilir.

Geçen fas›llara iliflkin müflterek hükümler (adam öldürme cürümleri
ve flah›slara karfl› müessir fiiler konular›na iliflkin olarak)

Alt›nc› uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 1/1 (a)
bendinde yer alan
“idam hükümlerinin
infaz›” ibaresi madde
metninden ç›kar›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

Madde 1 - Afla¤›da yaz›l› mevadd›n Resmi Gazete ile neflri
mecburidir:
A - Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair
düveli akitler, inhisar› ve mali taahhüdü mutazamm›n mukaveye ve
imtiyazlar, kanunlar›n tefsiri, hususi af ilan›, cezalar›n tahfif veya
tahvili veya tecili, tahkikat ve takibat› kanuniye icras› veya tecili, idam
hükümlerinin infaz› gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi
kararlar› ve Meclis zab›tlar›.
B - Nizamnameler.
C - Tasdik› aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri.
D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip ‹cra
Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.
H - fiüray› Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdik›na ve imtiyaz ihtilaflar›na ait ittihaz

Madde 1 - Afla¤›da yaz›l› mevadd›n Resmi Gazete ile neflri
mecburidir:
A - Kanunlar,d evletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair
düveli akitler, inhisar› ve mali taahhüdü mutazamm›n mukaveye ve
imtiyazlar, kanunlar›n tefsiri, hususi af ilan›, cezalar›n tahfif veya
tahvili veya tecili, tahkikat ve takibat› kanuniye icras› veya tecili gibi
ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararlar› ve Meclis
zab›tlar›.
B - Nizamnameler.
C - Tasdik› aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri.
D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip ‹cra
Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.
H - fiüray› Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdik›na ve imtiyaz ihtilaflar›na ait ittihaz

23.5.1928 tarihli 1322 say›l› Kanunlar›n ve Nizamnamelerin Sureti Neflir ve ‹lan› ve Meriyet Tarihi Hakk›nda Kanun

Madde 462
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Alt›nc› uyum paketi
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olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istiflari mukarrerattan
Baflvekaletçe tasdik k›l›nanlar.
V - Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti
Umumiyesince ittihaz olunan kararlar.
Z - (Mülga: 24/5/1984 - 3011/3 md.)
Kanun ve nizamnamelerde Resmi Gazete ile neflri mecburi olarak
irae edilen mevat.

Madde 283/2'de
“ölüm veya” ibaresi
madde metninden
ç›kar›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

Madde 110/2' de yer
alan “cezalar ile ölüm
cezas›n›” ibaresi
“cezalar›” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 110 - Haz›rl›k soruflturmas›nda tutukluluk süresi azami alt›
ayd›r. Kamu davas›n›n aç›lmas› halinde bu süre haz›rl›k soruflturmas›nda tutuklukta geçen süre dahil iki y›l› geçemez.
Soruflturman›n veya yarg›laman›n özel zorlu¤u veya genifl kapsaml›
olmas› sebebiyle yukar›da belirtilen sürelerin sonunda kamu davas›
aç›lamam›fl veya hüküm tesis edilememifl ise, soruflturma konusu
fiilin kanunda belirtilen cezas›n›n alt s›n›r› yedi seneye kadar hürriyeti
ba¤lay›c› cezay› gerektiren suçlarda tutuklama karar› kald›r›l›r. Yedi
sene ve daha fazla hürriyeti ba¤lay›c› cezalar› gerektiren suçlarda
tutuklama sebebine, delillerin durumuna ve san›¤›n flahsi hallerine
göre tutukluluk halinin devam›na veya sona erdirilmesine veya
uygun görülecek nakdi kefaleti vermesi flart›yla san›¤›n tahliyesine
karar verilebilir.
Madde 283 - Aleyhinde hukuku amme davas› aç›lm›fl olan gaib,
tevkif müzekkeresi kesilmesini icap ettirecek kuvvetli flühheler
alt›nda ise Türkiye dahilindeki mallar› asliye mahkemesi reis veya
hakimi taraf›ndan verilecek kararla haczolunabilir.
Türk Ceza Kanununun ikinci kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› a¤›rhapis
cezalar›n› müstelzim cürümlerden maznun olanlar›n kaybolmas›
halinde yukar›ki f›kraya göre mallar›n›n haczine karar verilmesi
mecburidir.

Madde 110 - Haz›rl›k soruflturmas›nda tutukluluk süresi azami alt›
ayd›r. Kamu davas›n›n aç›lmas› halinde bu süre haz›rl›k soruflturmas›nda tutuklukta geçen süre dahil iki y›l› geçemez.

Soruflturman›n veya yarg›laman›n özel zorlu¤u veya genifl kapsaml›
olmas› sebebiyle yukar›da belirtilen sürelerin sonunda kamu davas›
aç›lamam›fl veya hüküm tesis edilememifl ise, soruflturma konusu
fiilin kanunda belirtilen cezas›n›n alt s›n›r› yedi seneye kadar hürriyeti
ba¤lay›c› cezay› gerektiren suçlarda tutuklama karar› kald›r›l›r. Yedi
sene ve daha fazla hürriyeti ba¤lay›c› cezalar ile ölüm cezas›n› gerektiren suçlarda tutuklama sebebine, delillerin durumuna ve san›¤›n
flahsi hallerine göre tutukluluk halinin devam›na veya sona erdirilmesine veya uygun görülecek nakdi kefaleti vermesi flart›yla san›¤›n
tahliyesine karar verilebilir.

Madde 283 - Aleyhinde hukuku amme davas› aç›lm›fl olan gaib,
tevkif müzekkeresi kesilmesini icap ettirecek kuvvetli flüpheler
alt›nda ise Türkiye dahilindeki mallar› asliye mahkemesi reis veya
hakimi taraf›ndan verilecek kararla haczolunabilir.

Türk Ceza Kanununun ikinci kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› ölüm veya
a¤›rhapis cezalar›n› müstelzim cürümlerden maznun olanlar›n kaybolmas› halinde yukar›daki f›kraya göre mallar›n›n haczine karar verilmesi mecburidir.

4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istiflari mukarrerattan
Baflvekaletçe tasdik k›l›nanlar.
V - Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti
Umumiyesince ittihaz olunan kararlar.
Z - (Mülga: 24/5/1984 - 3011/3 md.)
Kanun ve nizamnamelerde Resmi Gazete ile neflri mecburi olarak
irae edilen mevat.
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Madde 305- Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, on befl sene ve ondan yukar› hürriyeti ba¤lay›c›
cezalara ait hükümleri hiç bir harç ve masrafa tabi olmaks›z›n
Yarg›tayca re'sen tetkik olunur.
1. ‹ki milyar liraya kadar (‹ki milyar dahil) para cezalar›na dair
olan hükümler,
2. Yukar› s›n›r› on milyar liray› geçmeyen para cezas›n› gerektiren
suçlardan dolay› verilen beraat hükümleri,
3. Bu kanun ile sair kanunlarda kesin oldu¤u yaz›l› bulunan
hükümler, temyiz olunamaz.
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklar›nda
343. madde hükümleri dairesinde Yarg›taya baflvurulabilir.
Madde 421 - Bu Kanuna göre a¤›r ceza ifllerinden maksat, a¤›r hapis
ve on seneden fazla hapis cezalar›n› gerektiren cürümlere iliflkin
davalard›r.

Madde 305- Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, on befl sene ve ondan yukar› hürriyeti ba¤lay›c›
cezalar ile ölüm cezalar›na ait hükümleri hiç bir harç ve masrafa tabi
olmaks›z›n Yarg›tayca re'sen tetkik olunur.

1. ‹ki milyar liraya kadar (‹ki milyar dahil) para cezalar›na dair
olan hükümler,
2. Yukar› s›n›r› on milyar liray› geçmeyen para cezas›n› gerektiren
suçlardan dolay› verilen beraat hükümleri,
3. Bu kanun ile sair kanunlarda kesin oldu¤u yaz›l› bulunan
hükümler, temyiz olunamaz.

Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Ancak haklar›nda
343. madde hükümleri dairesinde Yarg›taya baflvurulabilir

Madde 421 - Bu Kanuna göre a¤›r ceza ifllerinden maksat, ölüm ve
a¤›r hapis ve on seneden fazla hapis cezalar›n› gerektiren cürümlere
iliflkin davalard›r.

Madde 110 76 nc› maddenin;
a) (a) bendinde belirtilen fiili iflleyenler bir milyon lira para cezas› ile,
b) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiilleri iflleyenler bir y›ldan afla¤›
olmamak üzere hapis ve on milyon liradan elli milyon liraya kadar
a¤›r para cezas› ile,
c) (d) bendinde belirtilen fiili iflleyenler bir y›ldan afla¤› olmamak
üzere hapis ve elli milyon liradan üç yüz milyon liraya kadar a¤›r para
cezas› ile,
cezaland›r›l›r.

Madde 110 -

76 nc› maddenin;
a) (a) bendinde belirtilen fiili iflleyenler bir milyon lira para cezas› ile,
b) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiilleri iflleyenler bir y›ldan afla¤›
olmamak üzere hapis ve on milyon liradan elli milyon liraya kadar
a¤›r para cezas› ile,
c) (d) bendinde belirtilen fiili iflleyenler bir y›ldan afla¤› olmamak
üzere hapis ve elli milyon liradan üç yüz milyon liraya kadar a¤›r para
cezas› ile,
cezaland›r›l›r.

Sekizinci Uyum Paketi

Madde 110/5'te yer
alan “ölüm” ibaresi
“müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

31.8.1956 tarihli ve 6831 say›l› Orman Kanunu

Sekizinci uyum paketi
Madde 421'de yer alan
“ölüm ve” ibaresi
madde metninden
ç›kar›lm›flt›r.

Madde 305'te yer alan
“cezalar ile ölüm
cezalar›na” ibaresi
“cezalara” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi
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Madde 110/5'te yer
alan “ölüm” ibaresi
“müebbet a¤›r hapis”
olarak de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci Uyum Paketi

Kasden orman yakanlar on y›ldan on befl y›la kadar a¤›r hapis ve befl
yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkum
edilir. Bu f›kradaki suçun ifllenmesi nedeniyle yanan orman alan› üç
hektardan fazla oldu¤u takdirde verilecek ceza bir kat artt›r›l›r ve
yang›n bir flahs›n hayat›n› tehlikeye koymufl oldu¤u takdirde verilecek ceza ayr›ca bir kat daha artt›r›l›r. Ölüm meydana gelirse müebbet
a¤›r hapis cezas›na hükmedilir.
Terör amac› ile bir örgüte mensup kifli veya kiflilerce Devlet ormanlar›n› yakanlar yirmi dört y›ldan otuz y›la kadar a¤›r hapis, befl milyar
liradan on milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkum edilir.
Yanan orman alan› bir hektardan fazla oldu¤u veya bir flahs›n
hayat›n› tehlikeye koydu¤u takdirde müebbet a¤›r hapis cezas›na
hükmedilir. Yang›n sebebiyle ölüm meydana gelirse fiili iflleyen veya
iflletenlere a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› verilir.
Terör amac› ile bu suçu iflleyenler hakk›ndaki davalara 2845 say›l›
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri
Hakk›ndaki Kanun gere¤ince Devlet Güvenlik Mahkemelerince
bak›l›r.
Bu maddede gösterilen cezalar için 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz›
Hakk›nda Kanunun 4. madde hükmü uygulanmaz.

Terör amac› ile bir örgüte mensup kifli veya kiflilerce Devlet ormanlar›n› yakanlar yirmi dört y›ldan otuz y›la kadar a¤›r hapis, befl milyar
liradan on milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkum edilir.
Yanan orman alan› bir hektardan fazla oldu¤u veya bir flahs›n
hayat›n› tehlikeye koydu¤u takdirde müebbet a¤›r hapis cezas›na
hükmedilir. Yang›n sebebiyle ölüm meydana gelirse fiili iflleyen veya
iflletenlere a¤›rlaflt›r›lm›fl ölüm cezas› verilir.

Terör amac› ile bu suçu iflleyenler hakk›ndaki davalara 2845 say›l›
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri
Hakk›ndaki Kanun gere¤ince Devlet Güvenlik Mahkemelerince
bak›l›r.

Bu maddede gösterilen cezalar için 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz›
Hakk›nda Kanunun 4. madde hükmü uygulanmaz.

Orman alan›nda yang›n sonucu has›l olan zarar fahifl ise mahkeme
suça mahsus cezay› yar›s›na kadar art›r›r. Hafif ise yar›s›na ve e¤er
pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Yang›n, bir flahs›n hayat›n›
tehlikeye koymufl oldu¤u takdirde ceza dörtte bir oran›nda, ölüm
meydana gelmifl ise ayr›ca yar› nispetinde artt›r›l›r.

Orman alan›nda yang›n sonucu has›l olan zarar fahifl ise mahkeme
suça mahsus cezay› yar›s›na kadar art›r›r. Hafif ise yar›s›na ve e¤er
pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Yang›n, bir flahs›n hayat›n›
tehlikeye koymufl oldu¤u takdirde ceza dörtte bir oran›nda, ölüm
meydana gelmifl ise ayr›ca yar› nispetinde artt›r›l›r.

Kasten orman yakanlar on y›ldan on befl y›la kadar a¤›r hapis ve befl
yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkum
edilir. Bu f›kradaki suçun ifllenmesi nedeniyle yanan orman alan› üç
hektardan fazla oldu¤u takdirde verilecek ceza bir kat artt›r›l›r ve
yang›n bir flahs›n hayat›n› tehlikeye koymufl oldu¤u takdirde verilecek ceza ayr›ca bir kat daha artt›r›l›r. Ölüm meydana gelirse müebbet
a¤›r hapis cezas›na hükmedilir.

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yang›n›na sebebiyet verenler iki
y›ldan befl y›la kadar hapis ve iki yüz milyon liradan befl yüz milyon
liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yang›n›na sebebiyet verenler iki
y›ldan befl y›la kadar hapis ve iki yüz milyon liradan befl yüz milyon
liraya kadar a¤›r para cezas› ile cezaland›r›l›r.
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Madde 19/1 ve 19/2
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 2 bafll›¤› ile birlikte de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 1'in (1) no’lu
bendi yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

A¤›rlaflt›r›lm›fl Müebbet A¤›r Hapis Cezas›n›n ‹nfaz›
Madde 2 - A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlü
hakk›nda hücrede kalma süresi; 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 70,
73 ve 82. maddelerinde bu suç için öngörülen flekilde, terör suçlular› hakk›nda ise müebbet a¤›r hapis cezas› için öngörülen süreler üç
kat olarak uygulan›r.

Ölüm Cezas› ve Yerine Getirilmesi

Madde 2 - Ölüm cezas›, buna hükümlü olan kimsenin as›lmas›
suretiyle hayat›n›n izalesidir.

hastal›¤›na

tutulanlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenler 30 y›llar›n›; müebbet a¤›r hapis cezas›na
hükümlüler 20 y›llar›n›; di¤er flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezalara
mahkum edilmifl olanlar hükümlülük süresinin 1/2'sini çekmifl olup
da Tüzü¤e göre iyi halli hükümlü niteli¤inde bulunduklar› takdirde,
talepleri olmasa dahi flahsi flartla sal›verilirler.

Madde 19- (De¤iflik birinci f›kra: 11/3/1986-3267/1 md.)

Askeri suçlardan dolay› asker kifliler hakk›nda verilen ölüm
cezalar›n›n infaz›na iliflkin hükümler sakl›d›r.

Ölüm cezas›, hükümlü hakk›ndaki karar›n Yarg›tayca onanmas› ve
Türkiye Büyük Millet Meclisince infaz›na karar verilmesinden sonra
gizli flekilde ve tüzükte belirtilen esaslar dahilinde infaz olunur.

Gebe kad›nlar do¤urmad›kça, ak›l
iyileflmedikçe ölüm cezas› infaz olunmaz.

(De¤iflik f›kra: 11/03/1986 - 3267/1 md.) A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
a¤›r hapis cezas›na hükümlüler 25 y›llar›n›; müebbet a¤›r hapis
cezas›na hükümlüler 20 y›llar›n›; di¤er flahsi hürriyeti ba¤lay›c›
cezalara mahkum edilmifl olanlar hükümlülük süresinin 1/2'sini
çekmifl olup da Tüzü¤e göre iyi halli hükümlü niteli¤inde bulunduklar› takdirde, talepleri olmasa dahi flahsi flartla sal›verilirler.

Madde 19 - (De¤iflik madde: 03/05/1973 - 1712/1 md.)

1) (Mülga bend: 14/07/2004 - 5218 S.K./1.md)
2)Uzun veya k›sa süreli hürriyeti ba¤lay›c› cezalar
3) Para cezas›

1. Ölüm,
2. Uzun veya k›sa süreli hürriyeti ba¤lay›c› cezalar,
3. Para cezas›.

Ölüm cezas›, hükümlünün mensup oldu¤u din ve mezhebin hususi
günlerinde infaz olunamaz.

Madde 1 - ‹nfaz yönünden cezalar flunlard›r:

Madde 1 - ‹nfaz yönünden cezalar flunlard›r:

13.7.1965 tarihli ve 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanun
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Bu karara karfl› hükümlü, vekili, kanuni mümessili veya Cumhuriyet
Savc›s› taraf›ndan acele itiraz yoluna baflvurulabilir.

Mahkeme flartla sal›verilmeyi uygun görmedi¤i takdirde gerekçesini
karar›nda gösterir.

fiartla sal›verilmeyi gerektirir mahiyette cezaevi idaresi taraf›ndan
verilen gerekçeli mütalaa, hükmü veren mahkemeye, hükümlü baflka
bir yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulundu¤u yerdeki hükmü
veren mahkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdi edilir.
Mahkeme bu mütalaay› uygun görürse flartla sal›verilme karar› derhal yerine getirilir.

(De¤iflik üç - dokuzuncu f›kralar: 3/5/1973 - 1712/1 md.):
Yukar›daki nispetlerin tayininde hükümlünün tutuklu kald›¤› günler
de hesaba kat›l›r.

(De¤iflik : 6/6/1990-3653/2 md.) Tutuklu veya hükümlü iken firar
edenlerin, firara teflebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karfl›
ayaklanma suçundan mahkum edilmifl olanlar ile disiplin cezas›
olarak dört defa hücre hapsi cezas› alm›fl olanlar›n yukar›daki f›kra
hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlardan; Türkiye Büyük Millet
Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlerin 33 y›llar›n›, müebbet a¤›r hapse mahkum olanlar›n 25
y›llar›n›, di¤er flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezalara mahkum olanlar›n ise
hükümlülük sürelerinin 2/3'ünü çekmifl olmalar› flartt›r. Tutuklu veya
hükümlü iken iki defa firar edenlerin, iki defa firara teflebbüs suçundan veya iki defa cezaevi idaresine karfl› ayaklanma suçundan
mahkum edilmifl olanlar›n yukar›daki f›kra hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlardan; Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan
ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlerin 36
y›llar›n›, müebbet a¤›r hapse mahkum olanlar›n 28 y›llar›n›, di¤er
flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezalara mahkum olanlar›n ise hükümlülük
sürelerinin 3/4'ünü çekmifl olmalar› flartt›r.

Bu karara karfl› hükümlü, vekili, kanuni mümessili veya Cumhuriyet
Savc›s› taraf›ndan acele itiraz yoluna baflvurulabilir.

Mahkeme flartla sal›verilmeyi uygun görmedi¤i takdirde gerekçesini
karar›nda gösterir.

fiartla sal›verilmeyi gerektirir mahiyette cezaevi idaresi taraf›ndan
verilen gerekçeli mütalaa, hükmü veren mahkemeye, hükümlü baflka
bir yerde bulunuyorsa, hükümlünün bulundu¤u yerdeki hükmü
veren mahkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdi edilir.
Mahkeme bu mütalaay› uygun görürse flartla sal›verilme karar› derhal yerine getirilir.

Yukar›daki nispetlerin tayininde hükümlünün tutuklu kald›¤› günler
de hesaba kat›l›r.

(De¤iflik: 06/06/1990 - 3653/2 md.) Tutuklu veya hükümlü iken firar
edenlerin, firara teflebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karfl›
ayaklanma suçundan mahkum edilmifl olanlar ile disiplin cezas›
olarak dört defa hücre hapsi cezas› alm›fl olanlar›n yukar›daki f›kra
hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlardan; a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlülerin 29 y›llar›n›, müebbet
a¤›r hapse mahkum olanlar›n 25 y›llar›n›, di¤er flahsi hürriyeti
ba¤lay›c› cezalara mahkum olanlar›n ise hükümlülük sürelerinin
2/3'ünü çekmifl olmalar› flartt›r. Tutuklu veya hükümlü iken iki defa
firar edenlerin, iki defa firara teflebbüs suçundan veya iki defa cezaevi idaresine karfl› ayaklanma suçundan mahkum edilmifl olanlar›n
yukar›daki f›kra hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlardan;
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlülerin 32
y›llar›n›, müebbet a¤›r hapse mahkum olanlar›n 28 y›llar›n›, di¤er
flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezalara mahkum olanlar›n ise hükümlülük
sürelerinin 3/4'ünü çekmifl olmalar› flartt›r.
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Ek Madde 2/8 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

Kapal› infaz kurumlar›nda bulunanlardan yar› aç›k veya aç›k infaz
kurumlar›na ayr›lmaya hak kazan›p da olanak sa¤lanmamas› sebebiyle naklolunamayanlar ile ayn› nitelikleri haiz olduklar› halde yafl ve
bedeni kabiliyetleri itibar›yla çal›flma flartlar›na intibak edemeyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettikleri hak tarihinden sonra kapal›
kurumlarda geçirecekleri süreleri de yar› aç›k veya aç›k müesseselerde geçmifl say›l›r.

Hükümlülerin yar› aç›k veya aç›k cezaevlerine seçilmelerine karar
verme ifllemi, Adalet Bakanl›¤›nca her y›l›n ocak ay› içerisinde tespit
edilerek Cumhuriyet Savc›l›klar›na bildirilen flartla sal›verilme tarihine göre yap›l›r. Bakanl›kça bildirilen bu tarih afl›lmamak ve kapal›
kurumlarda çal›flanlara öncelik tan›nmak kayd›yla; 9, 10 ve 11. maddeler gere¤ince tabi tutulacaklar› müflahadeleri sonucu yar› aç›k veya
aç›k müesseselere naklolunan hükümlülerin; an›lan müesseselerde
kald›klar› her ay için 6 gün, 19. maddenin 1, 2 ve 3 . f›kralar›na göre
tespit edilecek flartla sal›verilme tarihlerinden indirilmek suretiyle
flartla sal›verilme ifllemi yap›l›r.

Hükümlülerin yar› aç›k veya aç›k cezaevlerine seçilmelerine karar
verme ifllemi, Adalet Bakanl›¤›nca her y›l›n ocak ay› içerisinde tespit
edilerek Cumhuriyet Savc›l›klar›na bildirilen flartla sal›verilme tarihine göre yap›l›r. Bakanl›kça bildirilen bu tarih afl›lmamak ve kapal›
kurumlarda çal›flanlara öncelik tan›nmak kayd›yla; 9, 10 ve 11. maddeler gere¤ince tabi tutulacaklar› müflahedeleri sonucu yar› aç›k veya
aç›k müesseselere naklonulan hükümlülerin; an›lan müessese- lerde
kald›klar› her ay için 6 gün, 19. maddenin 1, 2 ve 3. f›kralar›na göre
tespit edilecek flartla sal›verilme ifllemi yap›l›r.

Kapal› infaz kurumlar›nda bulunanlardan yar› aç›k veya aç›k infaz
kurumlar›na ayr›lmaya hak kazan›p da olanak sa¤lanmamas› sebebiyle naklolunamayanlar ile ayn› nitelikleri haiz olduklar› halde yafl ve
bedeni kabiliyetleri itibar›yla çal›flma flartlar›na intibak edemeyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettikleri hak tarihinden sonra kapal›
kurumlarda geçirecekleri süreleri de yar› aç›k veya aç›k müesseselerde geçmifl say›l›r.

Ek Madde 2- (Ek madde: 01/06/1978 - 2148/1 md.)

Ek Madde 2- (Ek madde:010/6/1978-2148/1 md.)

(Son f›kra: Ek: 17/3/1982 - 2683/3 md.; Mülga: 6/6/1990 - 3653/3
md.)

(Ek f›kra: 17/03/1982 - 2683/3 md.; Mülga f›kra: 06/06/1990 3653/3 md.)

fiartla sal›verilmifl olan hükümlüler hakk›nda flartla sal›verilme
süresinin sonuna kadar Türk Ceza Kanununun 28. maddesinin 3 ve
4. f›kralar› hükümleri uygulan›r.
fiartla sal›verme hükümlünün iktidar› nisbetinde flahsi haklar› tazmin
etmesi flart›na talik edilebilir.

fiartla sal›verilmifl olan hükümlüler hakk›nda flartla sal›verilme
süresinin sonuna kadar Türk Ceza Kanununun 28. maddesinin 3 ve
4 . f›kralar› hükümleri uygulan›r.

fiartla sal›verme hükümlünün iktidar› nispetinde flahsi haklar› tazmin
etmesi flart›na talik edilebilir.

K›sa süreli hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n›n bu Kanunun 8. maddesinin
1, 2 ve 3. bentlerine göre infaz›na karar verilenler flartla sal›verilmeden yararlanamazlar.

K›sa süreli hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n›n bu Kanunun 8. maddesinin
1, 2 ve 3. bentlerine göre infaz›na karar verilenler flartla sal›verilmeden yararlanamazlar.
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fiartla sal›verilmenin geri al›nmas›na karar verilmesi halinde, bu
kararla birlikte 1,2 ve 3. f›kralar gere¤ince yap›lan indirim de geri
al›nm›fl olur.

fiartla sal›verilmenin geri al›nmas›na karar verilmesi halinde, bu
kararla birlikte 1, 2 ve 3. f›kralar gere¤ince yap›lan indirim de geri
al›nm›fl olur.
Yar› aç›k veya aç›k müesseselerden ve 2. f›krada belirtilen nitelikleri
haiz oldu¤u halde kapal› müesseselerden firar edenlerle, en az iki
defa kapal› cezaevlerine iade edilenler veya yar› aç›k veya aç›k cezaevlerinden kapal› kurumlara iadeyi gerektiren hareketleri sebebiyle 2.
f›kraya göre kazand›klar› haklar› en az iki defa kaybedenler; evvelce
yar› aç›k veya aç›k müesseselerden veya bu kurumlara ayr›lmaya hak
kazand›klar› tarihten sonra kapal› cezaevlerinde geçirdikleri süreler
dahil hiçbir surette indirimden yararlanamazlar.

(Ek f›kra : 11/03/1986-3267/3 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi
taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenler
hakk›nda, bu maddedeki indirim hükümleri uygulanmaz.
(Ek : 23/09/1986-KHK 262/3 md; aynen kabul: 26/3/1987-3333/3
md.) Hükümlülerin bu maddede belirtilen indirimden yararlanarak
flartla sal›verilmeleri için, aç›k veya yar› aç›k cezaevlerine ayr›lmamalar›na dair cezaevi idare kurullar›nca verilecek kararlar ve
müflahede dosyalar› bakanl›¤a gönderilmez.

(Ek f›kra: 11/03/1986-3267/3 md.) K›sa süreli hürriyeti ba¤lay›c›
cezalara mahkum olanlar hakk›nda da, müflahedeye tabi tutulma ve
aç›k ve yar› aç›k müesseselere ayr›lma flartlar› aranmaks›z›n bu
madde hükümleri uygulan›r.

Her iki halde de yap›lacak indirimlerde 1 aydan az süreler hesaba
kat›lmaz.

Her iki halde de yap›lacak indirimlerde 1 aydan az süreler hesaba
kat›lmaz.

(Ek f›kra: 11/03/1986 - 3267/3 md.;Mülga f›kra: 14/07/2004 - 5218
S.K./1.md)
(Ek f›kra: 23/09/1986 - KHK-262/3 md; aynen kabul: 26/03/1987 3333/3 md.) Hükümlülerin bu maddede belirtilen indirimden yararlanarak flartla sal›verilmeleri için, aç›k veya yar› aç›k cezaevlerine
ayr›lmalar›na dair cezaevi idare kurullar›nca verilecek kararlar ve
müflahade dosyalar› bakanl›¤a gönderilmez.

(Ek f›kra: 11/03/1986 - 3267/3 md.) K›sa süreli hürriyeti ba¤lay›c›
cezalara mahkum olanlar hakk›nda da, müflahadeye tabi tutulma ve
aç›k ve yar› aç›k müesseselere ayr›lma flartlar› aranmaks›z›n bu
madde hükümleri uygulan›r.

Yar› aç›k veya aç›k müesseselerden ve 2. f›krada belirtilen nitelikleri
haiz oldu¤u halde kapal› müesseselerden firar edenlerle, en az iki
defa kapal› cezaevlerine iade edilenler veya yar› aç›k veya aç›k cezaevlerinden kapal› kurumlara iadeyi gerektiren hareketleri sebebiyle 2.
f›kraya göre kazand›klar› haklar› en az iki defa kaybedenler; evvelce
yar› aç›k veya aç›k müesseselerde veya bu kurumlara ayr›lmaya hak
kazand›klar› tarihten sonra kapal› cezaevlerinde geçirdikleri süreler
dahil hiçbir surette indirimden yararlanamazlar.

1 ve 2. f›kralardaki indirimden yararlananlar›n, yar› aç›k veya aç›k
kurumlara ayr›lmalar›na iliflkin idare kurulu karar›ndan önce tutuklu
ve hükümlü olarak çal›flmak veya çal›flmak isteyip de çal›flt›r›lmas›na
olanak sa¤lanamamas› suretiyle veya yafl ve bedeni kabiliyetleri
itibar›yla çal›flamayanlar›n, iyi hallilikle geçirdikleri günler, 1. f›kradaki indirime esas sürelerine eklenir.

1 ve 2. f›kralardaki indirimden yararlananlar›n, yar› aç›k veya aç›k
kurumlara ayr›lmalar›na iliflkin idare kurulu karar›ndan önce tutuklu
ve hükümlü olarak çal›flmak veya çal›flmamak isteyip de
çal›flt›r›lmas›na olanak sa¤lanamamas› suretiyle veya yafl ve bedeni
kabiliyetleri itibar›yla çal›flamayanlar›n, iyi hallilikle geçirdikleri günler, 1. f›kradaki indirime esas sürelerine eklenir.
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Geçici Madde 10'dan
sonra gelmek üzere
geçici maddeler eklenmifltir.

Sekizinci uyum paketi

4771 say›l› Kanunun 1. maddesi kapsam› d›fl›nda olan idam cezas›
hükümlüleri hakk›nda da bu madde hükümleri k›yas yoluyla uygulan›r.

Askerî mahkemeler, Askerî Yarg›tay Baflsavc›l›¤› ve Askerî
Yarg›tayda bulunan dosyalar hakk›nda da bu madde hükümleri k›yas
yoluyla uygulan›r.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nda veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde bulunan dosyalar, gelifllerindeki usule uygun olarak bu
kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde hükmü veren
mahkemeye geri gönderilir.

Acele ifllerden say›lmak ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 2 nci
maddesi dikkate al›nmak suretiyle karara ba¤lan›r.

Geçici Madde 12 - Haklar›nda 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l›
Kanunun 1. maddesi uygulanan hükümlülerin dosyalar›ndan;
a) Henüz Yarg›tay’a gönderilmemifl veya Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›nda bulunanlar ile daha önce Türkiye Büyük Millet
Meclisine gönderilmifl olanlar hükmü veren mahkemece,
b) Yarg›tay’da bulunanlar ilgili ceza dairesince,

Geçici Madde 11 - Ölüm cezalar› 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l›
Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin kanun hükümlerine
göre müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülenlerin kesinleflmifl
cezalar›, bu Kanunun yürürlü¤e girmesiyle birlikte, kendili¤inden
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüflür. Bu hükümlülerin, ceza infaz kurumunda geçirecekleri süre ile infaz usulü, hükmü
veren mahkeme taraf›ndan ve dosya üzerinden saptan›r.
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Madde 1 - Polis ve jandarma, di¤er kanun ve tüzüklerde yaz›l› yetkileri sakl› kalmak üzere, afla¤›da yaz›l› hallerde de silah kullanmaya
yetkilidirler:
a) 2559 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 16. maddesinde yaz›l› hallerde,
b) (a) bendindeki yetkiler sakl› kalmak üzere, idam veya a¤›r
hapis cezas›n› gerektiren suçlardan bir veya birkaç›n› ifllemekten
san›k veya hükümlü olup da haklar›nda tevkif veya yakalama
müzekkeresi ç›kar›lan ve silahl› dolaflarak emniyet ve asayifli tek
bafl›na veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlal ettikleri anlafl›lanlardan,
teslim olmalar› için ‹çiflleri Bakanl›¤›nca tesbit edilen tarihte
bafllamak üzere 10 günden az ve 30 günden çok olmamak flartiyle
verilecek mühlet ile ad, san ve eylemleri de belirtilerek san›k veya
hükümlünün dolaflt›¤› bölgelerde mutat vas›talarla ve uygun görülen
yay›n organlar›yle radyo ve televizyonla da ilan edilenlerin belirtilen
süre sonuna kadar adli makamlara, zab›taya veya herhangi bir resmi
merciye teslim olmamalar› hallerinde.

Madde 1 - Polis ve jandarma, di¤er kanun ve tüzüklerde yaz›l› yetkileri sakl› kalmak üzere, afla¤›da yaz›l› hallerde de silah kullanmaya
yetkilidirler:
a) 2559 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 16. maddesinde yaz›l› hallerde,
b) (a) bendindeki yetkiler sakl› kalmak üzere, a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis veya a¤›r hapis cezas›n› gerektiren suçlardan bir
veya birkaç›n› ifllemekten san›k veya hükümlü olup da haklar›nda
tevkif veya yakalama müzekkeresi ç›kar›lan ve silahl› dolaflarak
emniyet ve asayifli tek bafl›na veya toplu olarak fiilen tehdit ve ihlal
ettikleri anlafl›lanlardan, teslim olmalar› için ‹çiflleri Bakanl›¤›’nca
tesbit edilen tarihte bafllamak üzere 10 günden az ve 30 günden çok
olmamak flartiyle verilecek mühlet ile ad, san ve eylemleri de belirtilerek san›k veya hükümlünün dolaflt›¤› bölgelerde mutat vas›talarla
ve uygun görülen yay›n organlariyle radyo ve televizyonla da ilan
edilenlerin belirtilen süre sonuna kadar adli makamlara, zab›taya
veya herhangi bir resmi merciye teslim olmamalar› hallerinde.

Madde 12 - Fiili iflledi¤i zaman 11 yafl›n› bitirmifl olup da 15 yafl›n›
doldurmam›fl olan küçükler hakk›nda 20. maddeye göre yap›lan
inceleme, ceza tertibini gerektirmiyorsa mahkemece 10. maddede
yaz›l› tedbirlerden biri uygulanabilir.
Aksi halde haklar›nda afla¤›da yaz›l› ceza tayin olunur.
1. A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› yerine 15 sene ve
müebbet a¤›r hapis cezas› yerine 10 seneden afla¤› olmamak üzere
hapis cezas› verilir.
2. Di¤er cezalar yar›ya indirilir. A¤›r hapis cezalar› hapse çevrilir.
Ancak,bu f›kran›n tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için
7 seneden fazla olamaz.

Madde 12 - Fiili iflledi¤i zaman 11 yafl›n› bitirmifl olup da15 yafl›n›
doldurmam›fl olan küçükler hakk›nda 20 nci maddeye göre yap›lan
inceleme, ceza tertibini gerektirmiyorsa mahkemece 10. maddede
yaz›l› tedbirlerden biri uygulanabilir.

Aksi halde haklar›nda afla¤›da yaz›l› ceza tayin olunur.
1. ‹dam cezas› yerine 15 sene ve müebbet a¤›r hapis cezas› yerine 10 seneden afla¤› olmamak üzere hapis cezas› verilir.
2. Di¤er cezalar yar›ya indirilir. A¤›r hapis cezalar› hapse çevrilir.
Ancak,bu f›kran›n tatbiki suretiyle hükmolunacak cezalar her fiil için
7 seneden fazla olamaz.

Sekizinci uyum paketi
Madde 12/2 (1) nolu
bendinde yer alan
“idam” ibaresi

“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun

Madde 1/1 (b)
bendinde yer alan
“idam” ibaresi,
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

8.9.1971 tarihli ve 1481 say›l› Asayifle Müessir Baz› Fiillerin Önlenmesi Hakk›nda Kanun
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Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. ‹çtima halinde Türk Ceza
Kanununun genel hükümleri uygulan›r.
Fiili iflledi¤i zaman 15 yafl›n› bitirmeyen sa¤›r - dilsizler hakk›nda
kovuflturma yap›lamaz, bunlar hakk›nda 10. maddede yaz›l› tedbirlerden biri uygulan›r.

Bu hükümlülükler tekerrüre esas olamaz. ‹çtima halinde Türk Ceza
Kanununun genel hükümleri uygulan›r.
Fiili iflledi¤i zaman 15 yafl›n› bitirmeyen sa¤›r - dilsizler hakk›nda
kovuflturma yap›lamaz, bunlar hakk›nda. maddede yaz›l› tedbirlerden
biri uygulan›r.

Madde 14 - Özel kanunlarda baflkaca hüküm bulunmad›¤› takdirde,
1.Hukuk dairelerinden:
Birinci Hukuk Dairesi: Tafl›nmaz mallara iliflkin mülkiyet hakk›na veya
Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki tafl›nmaz mallar hakk›nda
Hazinenin açt›¤› davalara ait asliye mahkemelerinden verilen ‹kinci,
Beflinci, Alt›nc›, Yedinci, Sekizinci, Onikinci ve Ondördüncü Hukuk
Dairelerinin görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
‹kinci Hukuk Dairesi: Türk Kanunu Medenisinin birinci, ikinci ve
üçüncü kitaplar› ve özel kanunlarla düzenlenmifl olan flah›s, aile ve
miras hukukuna iliflkin davalarla, meslek kurulufllar› ve bu
kurulufllarla üyeleri aras›nda ç›kan ve kurulufl kanunlar›na göre
dernekler hukuku hükümlerinin uygulanmas›n› gerektiren davalara
ve 274 say›l› Sendikalar Kanununda yer alan iflçi ve iflveren
sendikalar›, federasyon ve konfederasyonlar› genel kurullar›n›n
toplant›ya ça¤r›lmas› ve kayy›m tayinine, ça¤r› heyeti teflkiline ve
genel kurullar›n verdi¤i kararlar›n iptaline iliflkin olarak asliye ve sulh
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar›
Üçüncü Hukuk Dairesi: Sulh mahkemelerinden verilip de ‹kinci,
Beflinci, Alt›nc›, Sekizinci, Onbirinci, Onikinci, Ondördüncü ve
Onbeflinci Hukuk Dairelerinin görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlarla, niflan bozmadan do¤an hediyelerin geri al›nmas› ve tazminat

Madde 14 - Özel kanunlarda baflkaca hüküm bulunmad›¤› takdirde,

1.Hukuk dairelerinden:
Birinci Hukuk Dairesi: Tafl›nmaz mallara iliflkin mülkiyet hakk›na veya
Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki tafl›nmaz mallar hakk›nda
Hazinenin açt›¤› davalara ait asliye mahkemelerinden verilen ‹kinci,
Beflinci, Alt›nc›, Yedinci, Sekizinci, Onikinci ve Ondördüncü Hukuk
Dairelerinin görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
‹kinci Hukuk Dairesi: Türk Kanunu Medenisinin birinci, ikinci ve
üçüncü kitaplar› ve özel kanunlarla düzenlenmifl olan flah›s, aile ve
miras hukukuna iliflkin davalarla, meslek kurulufllar› ve bu
kurulufllarla üyeleri aras›nda ç›kan ve kurulufl kanunlar›na göre
dernekler hukuku hükümlerinin uygulanmas›n› gerektiren davalara
ve 274 say›l› Sendikalar Kanununda yer alan iflçi ve iflveren
sendikalar›, federasyon ve konfederasyonlar› genel kurullar›n›n
toplant›ya ça¤r›lmas› ve kayy›m tayinine, ça¤r› heyeti teflkiline ve
genel kurullar›n verdi¤i kararlar›n iptaline iliflkin olarak asliye ve sulh
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar›,
Üçüncü Hukuk Dairesi: Sulh mahkemelerinden verilip de ‹kinci,
Beflinci, Alt›nc›, Sekizinci, Onbirinci, Onikinci, Ondördüncü ve
Onbeflinci Hukuk Dairelerinin görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlarla, niflan bozmadan do¤an hediyelerin geri al›nmas› ve tazminat

Sekizinci uyum paketi

Madde 14'ün (2) nolu
bendinde yer alan
“ölüm” ibaresi madde
metninden ç›kar›lm›flt›r.

4.2.1983 tarihli ve 2797 say›l› Yarg›tay Kanunu

3. Kamu hizmetlerinden yasakl›l›k ve genel güvenlik gözetimi
alt›na al›nmak cezalar› uygulanmaz.

3. Kamu hizmetlerinden yasakl›l›k ve genel güvenlik gözetimi
alt›na al›nmak cezalar› uygulanmaz.
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davalar›na ve kaynaklara, özel ve genel sulara iliflkin hüküm ve kararlarla, sulh ve asliye mahkemelerinden verilen iflgal tazminat› ile ilgili
her türlü hüküm ve kararlar›,
Dördüncü Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.)
Asliye mahkemelerince verilen haks›z eylemden, genel ve özel
kanunlardan do¤an ve di¤er hukuk dairelerinin görevi d›fl›nda kalan
hüküm ve kararlarla, hakim reddi ifllerini,
Beflinci Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Her
türlü kamulaflt›rma kanunlar› ile kamulaflt›r›lmas›z el koymadan
do¤an bütün uyuflmazl›klar ve bu uyuflmazl›klar nedeniyle sulh ve
asliye mahkemelerinden verilen tazminat kararlar›yla yürürlükten
kald›r›lm›fl olan 4753 say›l› Çiftçiyi Toplakland›rma Kanunundan
do¤an uyuflmazl›klarla ilgili hüküm ve kararlar›,
Alt›nc› Hukuk Dairesi: (De¤iflik 30/5/1991 - 3749/2 md.) Asliye ve
sulh mahkemelerinden verilip de fluf'a, ifltira ve vefa haklar›na,
paydafllar veya mirasç›lar aras›nda tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n taksimi ve flüyuunun giderilmesi davalar›na, asliye ve sulh ve ticaret
mahkemelerinden verilip de kira ba¤›t›ndan do¤an tahliye davalar›na,
tahliye davas› ile birlikte görülen kira karfl›l›¤› ve tazminat davalar›na,
iliflkin hüküm ve kararlar›,
Yedinci Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 3402
say›l› Kadastro Kanununun 24. maddesi uyar›nca kurulan kadastro
mahkemeleri taraf›ndan verilen hüküm ve kararlar›,
Sekizinci Hukuk Dairesi: Zilyetli¤e dayan›larak tafl›nmaz mallar›n
ayn'› hakk›nda aç›lan davalara iliflkin asliye ve sulh mahkemelerince
verilen hüküm ve kararlarla tafl›nmaz mallar›n iktisab›,
zamanafl›m›yla tesciline iliflkin olarak verilip de On dördüncü Hukuk
Dairesinin görevi d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
Dokuzuncu Hukuk Dairesi: 1475 say›l› ‹fl Kanunu, 274 say›l›
Sendikalar Kanunu, 275 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu, 212 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlarla Çal›flt›r›lanlar
Aras›ndaki ‹liflkileri Düzenleyen Kanunla, Deniz ‹fl Kanunundan
davalar›na ve kaynaklara, özel ve genel sulara iliflkin hüküm ve kararlarla, sulh ve asliye mahkemelerinden verilen iflgal tazminat› ile ilgili
her türlü hüküm ve kararlar›,
Dördüncü Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.)
Asliye mahkemelerince verilen haks›z eylemden, genel ve özel
kanunlardan do¤an ve di¤er hukuk dairelerinin görevi d›fl›nda kalan
hüküm ve kararlarla, hakim reddi ifllerini,
Beflinci Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Her
türlü kamulaflt›rma kanunlar› ile kamulaflt›r›lmas›z el koymadan
do¤an bütün uyuflmazl›klar ve bu uyuflmazl›klar nedeniyle sulh ve
asliye mahkemelerinden verilen tazminat kararlar›yla yürürlükten
kald›r›lm›fl olan 4753 say›l› Çiftçiyi Toplakland›rma Kanunundan
do¤an uyuflmazl›klarla ilgili hüküm ve kararlar›,
Alt›nc› Hukuk Dairesi: (De¤iflik 30/5/1991 - 3749/2 md.) Asliye ve
sulh mahkemelerinden verilip de fluf'a ifltira ve vefa haklar›na,
paydafllar veya mirasç›lar aras›nda tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n taksimi ve flüyuunun giderilmesi davalar›na, asliye ve sulh ve ticaret
mahkemelerinden verilip de kira ba¤›t›ndan do¤an tahliye davalar›na,
tahliye davas› ile birlikte görülen kira karfl›l›¤› ve tazminat davalar›na,
iliflkin hüküm ve kararlar›,
Yedinci Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 3402
say›l› Kadastro Kanununun 24. maddesi uyar›nca kurulan kadastro
mahkemeleri taraf›ndan verilen hüküm ve kararlar›,
Sekizinci Hukuk Dairesi: Zilyetli¤e dayan›larak tafl›nmaz mallar›n
ayn'› hakk›nda aç›lan davalara iliflkin asliye ve sulh mahkemelerince
verilen hüküm ve kararlarla tafl›nmaz mallar›n iktisab›,
zamanafl›m›yla tesciline iliflkin olarak verilip de On dördüncü Hukuk
Dairesinin görevi d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
Dokuzuncu Hukuk Dairesi: 1475 say›l› ‹fl Kanunu, 274 say›l›
Sendikalar Kanunu, 275 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu, 212 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlarla Çal›flt›r›lanlar
Aras›ndaki ‹liflkileri Düzenleyen Kanunla, Deniz ‹fl Kanunundan
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do¤an uyuflmazl›klara de¤inen ve Onuncu Hukuk Dairesinin görevi
d›fl›nda kalan ve ifl mahkemelerinden verilmifl olan hüküm ve kararlar›,
Onuncu Hukuk Dairesi: (De¤iflik:7/12/1994 - 4053/2 md.) 506
say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar
ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan
ve 4792 say›l› Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3917 say›l›
Kanunla de¤iflik 6. maddesinden do¤an uyuflmazl›klara iliflkin olarak
ifl mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar›,
Onbirinci Hukuk Dairesi: Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun
di¤er kanunlarda yer almas›na ra¤men ticari hüküm sayd›¤› kurallar›n uygulanmas›ndan do¤an ve ticari dava say›lan uyuflmazl›klara
iliflkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve Üçüncü,
Dördüncü, Onikinci, Onüçüncü ve Onbeflinci Hukuk Dairelerinin
görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
Onikinci Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) ‹cra
ve ‹flas Kanununun uygulanmas›ndan do¤an itiraz ve flikayetler
dolay›s›yla icra tetkik mercilerinden verilen, Onüçüncü ve Onbeflinci
Hukuk Dairelerinin görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›, flüyuunun sat›fl suretiyle giderilmesine iliflkin ifllemlere karfl› yönetilecek
itiraz ve flikayetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen kararlar›,
özel kanunlar›n görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden
‹cra ve ‹flas Kanunu hükümleri uyar›nca verilen ve di¤er dairelerin
görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
Onüçüncü Hukuk Dairesi: Haks›z iktisaptan ve geçerli olup
olmad›¤›na bak›lmaks›z›n Borçlar Kanununun ikinci k›sm›nda düzenlenmifl olan sözleflmelerle, özel kanunlara göre yap›lan sözleflmelerden do¤an ve Onbirinci ve Onbeflinci Hukuk Dairelerinin görevleri
d›fl›nda kalan ve asliye mahkemelerinden verilen kararlar ile alaca¤›n
temliki ve borcun nakli ifllemlerinden do¤an her türlü davalara iliflkin
olarak asliye mahkemelerinden verilen ve Onbirinci Hukuk Dairesinin
görevi d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,

do¤an uyuflmazl›klara de¤inen ve Onuncu Hukuk Dairesinin görevi
d›fl›nda kalan ve ifl mahkemelerinden verilmifl olan hüküm ve kararlar›,
Onuncu Hukuk Dairesi: (De¤iflik:7/12/1994 - 4053/2 md.) 506
say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar
ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan
ve 4792 say›l› Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3917 say›l›
Kanunla de¤iflik 6. maddesinden do¤an uyuflmazl›klara iliflkin olarak
ifl mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar›,
Onbirinci Hukuk Dairesi: Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun
di¤er kanunlarda yer almas›na ra¤men ticari hüküm sayd›¤› kurallar›n uygulanmas›ndan do¤an ve ticari dava say›lan uyuflmazl›klara
iliflkin olarak asliye ve sulh mahkemelerinden verilen ve Üçüncü,
Dördüncü, Onikinci, Onüçüncü ve Onbeflinci Hukuk Dairelerinin
görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
Onikinci Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) ‹cra
ve ‹flas Kanununun uygulanmas›ndan do¤an itiraz ve flikayetler
dolay›s›yla icra tetkik mercilerinden verilen, Onüçüncü ve Onbeflinci
Hukuk Dairelerinin görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›, flüyuunun sat›fl suretiyle giderilmesine iliflkin ifllemlere karfl› yönetilecek
itiraz ve flikayetler sonunda sulh mahkemelerinden verilen kararlar›,
özel kanunlar›n görevlendirmesi nedeniyle icra tetkik mercilerinden
‹cra ve ‹flas Kanunu hükümleri uyar›nca verilen ve di¤er dairelerin
görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
Onüçüncü Hukuk Dairesi: Haks›z iktisaptan ve geçerli olup
olmad›¤›na bak›lmaks›z›n Borçlar Kanununun ikinci k›sm›nda düzenlenmifl olan sözleflmelerle, özel kanunlara göre yap›lan sözleflmelerden do¤an ve Onbirinci ve Onbeflinci Hukuk Dairelerinin görevleri
d›fl›nda kalan ve asliye mahkemelerinden verilen kararlar ile alaca¤›n
temliki ve borcun nakli ifllemlerinden do¤an her türlü davalara iliflkin
olarak asliye mahkemelerinden verilen ve Onbirinci Hukuk Dairesinin
görevi d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›,
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Ondördüncü Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.)
Tafl›nmaz mallara iliflkin mülkiyet hakk›na veya Devletin hüküm ve
tasarrufu alt›ndaki tafl›nmaz mallar hakk›nda, Hazinenin açt›¤› davalara
ait sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla,mülkiyetin gayri
ayni haklara iliflkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen
hüküm ve kararlara, kamu mallar›ndan mera, yayla, k›fllak davalar›na
ve flahsi haklara dayanan tafl›nmaz ile ilgili davalara iliflkin olup da
asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlarla ferman ve
hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteli¤i nedeniyle aç›lan iptal
davalar› ile ilgili hüküm ve kararlar› ve 5520 say›l› Kanuna göre aç›lan
tapuda s›n›r ve yüzölçümü ve tapuda isim ve soyad› düzeltilmesine
iliflkin hüküm ve kararlar›,
Onbeflinci Hukuk Dairesi: ‹flin niteli¤ine ve taraflar›n s›fat›na
bak›lmaks›z›n bütün istisna sözleflmelerinden ve okutma ve yetifltirme
giderleri ile ilgili olarak kanundan veya sözleflmeden do¤an her türlü
davalar hakk›nda sulh ve asliye mahkemelerinden verilen hüküm ve
kararlarla icra, tetkik mercilerinden genel hükümler çerçevesinde verilen istihkak, ‹cra ve ‹flas Kanununun 277 - 280. maddeleri hükümlerine de¤inen iptal davalar›na ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n
Tahsil Usulü Hakk›nda Kanundan do¤an ve Onikinci Hukuk Dairesinin
görevi d›fl›nda kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü
hüküm ve kararlar›,
Onalt›nc› Hukuk Dairesi : (Ek:20/5/1987 - 3368/2 md; De¤iflik:
30/5/1991 - 3749/2 md.) 3402 say›l› Kadastro Kanununun 24. maddesi uyar›nca kurulan Kadastro Mahkemeleri taraf›ndan verilen hüküm
ve kararlar›,
Onyedinci Hukuk Dairesi : (Ek:30/5/1991 -3749/2 md.) 3402 say›l›
Kadastro Kanununun 24. maddesi uyar›nca kurulan Kadastro
Mahkemeleri taraf›ndan verilen hüküm ve kararlar›,
On sekizinci Hukuk Dairesi : (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 634 say›l›
kat Mülkiyeti Kanununa iliflkin uyuflmazl›klar ile 2942 say›l›
Kamulaflt›rma Kanunundan do¤an bütün uyuflmazl›klar, nüfus kütü¤ü
ve yafl kay›tlar›n›n düzeltilmesi, öz ve soyad›n›n de¤ifltirilmesi
Ondördüncü Hukuk Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.)
Tafl›nmaz mallara iliflkin mülkiyet hakk›na veya Devletin hüküm ve
tasarrufu alt›ndaki tafl›nmaz mallar hakk›nda, Hazinenin açt›¤›
davalara ait sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve
kararlarla,mülkiyetin gayri ayni haklara iliflkin olup da asliye ve sulh
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlara, kamu mallar›ndan
mera, yayla, k›fllak davalar›na ve flahsi haklara dayanan tafl›nmaz ile
ilgili davalara iliflkin olup da asliye ve sulh mahkemelerinden verilen
hüküm ve kararlarla ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin
sahteli¤i nedeniyle aç›lan iptal davalar› ile ilgili hüküm ve kararlar› ve
5520 say›l› Kanuna göre aç›lan tapuda s›n›r ve yüzölçümü ve tapuda
isim ve soyad› düzeltilmesine iliflkin hüküm ve kararlar›,
Onbeflinci Hukuk Dairesi: ‹flin niteli¤ine ve taraflar›n s›fat›na
bak›lmaks›z›n bütün istisna sözleflmelerinden ve okutma ve
yetifltirme giderleri ile ilgili olarak kanundan veya sözleflmeden
do¤an her türlü davalar hakk›nda sulh ve asliye mahkemelerinden
verilen hüküm ve kararlarla icra tetkik mercilerinden genel hükümler
çerçevesinde verilen istihkak, ‹cra ve ‹flas Kanununun 277 - 280.
maddeleri hükümlerine de¤inen iptal davalar›na ve 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanundan do¤an ve On
ikinci Hukuk Dairesinin görevi d›fl›nda kalan sulh ve asliye
mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararlar›,
Onalt›nc› Hukuk Dairesi : (Ek:20/5/1987 - 3368/2 md; De¤iflik:
30/5/1991 - 3749/2 md.) 3402 say›l› Kadastro Kanununun 24 üncü
maddesi uyar›nca kurulan Kadastro Mahkemeleri taraf›ndan verilen
hüküm ve kararlar›,
Onyedinci Hukuk Dairesi : (Ek:30/5/1991 -3749/2 md.) 3402 say›l›
Kadastro Kanununun 24. maddesi uyar›nca kurulan Kadastro
Mahkemeleri taraf›ndan verilen hüküm ve kararlar›,
Onsekizinci Hukuk Dairesi : (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 634 say›l›
Kat Mülkiyeti Kanununa iliflkin uyuflmazl›klar ile 2942 say›l›
Kamulaflt›rma Kanunundan do¤an bütün uyuflmazl›klar, nüfus kütü¤ü
ve yafl kay›tlar›n›n düzeltilmesi, öz ve soyad›n›n de¤ifltirilmesi
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davalar›na iliflkin hüküm ve kararlar ile vakfa iliflkin hüküm ve kararlar›,
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi: (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.)
Mahkemelerden verilmifl iflas ve konkordatoya iliflkin hüküm ve
kararlar›, ‹cra ve ‹flas Kanununun 142,151,235. maddelerine iliflkin
davalar ve flikayetler sonunda verilen hüküm ve kararlar›, icra tetkik
mercilerinden 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanunun 99. maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kararlar›,
Yirminci Hukuk Dairesi: (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 6831 say›l›
Kanunun 11. maddesinde belirlenmifl olan bütün davalarla, flah›slarla Orman ‹daresi aras›nda aç›lan itiraz, iptal ve elatman›n önlenmesi
ile ilgili olarak Hukuk ve Kadastro mahkemelerinden verilen davalara
iliflkin hüküm ve kararlar›, hakimin reddi ve yarg› yeri belirtilmesi
ifllerini,
Yirmibirinci Hukuk Dairesi: (Ek:7/12/1994 - 4053/2 md.) 506
Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar
ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan
ve 4792 say›l› Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3917 say›l›
Kanunla de¤iflik 6. maddesinden do¤an uyuflmazl›klara iliflkin olarak
ifl mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar›,
‹nceler ve karara ba¤lar.
(Ek: 20/5/1987 - 3368/2 md; De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.)
Beflinci, Yedinci, Onalt›nc›, Onyedinci ve Onsekizinci Hukuk
Dairelerinin ifl bölümünün esaslar› Baflkanlar Kurulunca belirlenir.
(De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Hukuk Dairelerinin görevlerini
tayinde davadaki tavsif as›ld›r.
Bir davadaki uyuflmazl›k konusu, taraflar aras›ndaki hukuki
iliflkinin asl› ile de¤il de bu iliflkiden do¤an di¤er isteklerle ilgili ise,
temyiz incelemesi as›l hukuki iliflkiye ait hüküm ve kararlar› incelemekle görevli dairece yap›l›r.

davalar›na iliflkin hüküm ve kararlar ile vakfa iliflkin hüküm ve kararlar›,
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi: (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.)
Mahkemelerden verilmifl iflas ve konkordatoya iliflkin hüküm ve
kararlar›, ‹cra ve ‹flas Kanununun 142,151,235. maddelerine iliflkin
davalar ve flikayetler sonunda verilen hüküm ve kararlar›, icra tetkik
mercilerinden 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda
Kanunun 99. maddesine göre verilen ihalenin feshine dair kararlar›,
Yirminci Hukuk Dairesi: (Ek: 30/5/1991 - 3749/2 md.) 6831 say›l›
Kanunun 11. maddesinde belirlenmifl olan bütün davalarla, flah›slarla Orman ‹daresi aras›nda aç›lan itiraz, iptal ve elatman›n önlenmesi
ile ilgili olarak Hukuk ve Kadastro mahkemelerinden verilen davalara
iliflkin hüküm ve kararlar›, hakimin reddi ve yarg› yeri belirtilmesi
ifllerini,
Yirmibirinci Hukuk Dairesi: (Ek:7/12/1994 - 4053/2 md.) 506
Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar
ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan
ve 4792 say›l› Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 3917 say›l›
Kanunla de¤iflik 6. maddesinden do¤an uyuflmazl›klara iliflkin olarak
ifl mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar›,

‹nceler ve karara ba¤lar.

Ek: 20/5/1987 - 3368/2 md; De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.)
Beflinci, Yedinci, Onalt›nc›, Onyedinci ve Onsekizinci Hukuk
Dairelerinin ifl bölümünün esaslar› Baflkanlar Kurulunca belirlenir.
(De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Hukuk Dairelerinin görevlerini tayinde davadaki tavsif as›ld›r.
Bir davadaki uyuflmazl›k konusu, taraflar aras›ndaki hukuki
iliflkinin asl› ile de¤il de bu iliflkiden do¤an di¤er isteklerle ilgili ise,
temyiz incelemesi as›l hukuki iliflkiye ait hüküm ve kararlar› incelemekle görevli dairece yap›l›r.
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Bir davada birkaç hukuk dairesinin görevine giren uyuflmazl›k söz
konusu ise, temyiz incelemesi uyuflmazl›¤› do¤uran as›l hukuki
iliflkiye ait hüküm ve kararlar› inceleyen dairece yap›l›r.
Bir davada uyuflmazl›k konusu hukuki iliflki birkaç dairenin görev
alan›na giren karma sözleflmeye yahut birden ziyade sözleflme
türüne ayr› ayr› dayan›yorsa temyiz incelemesi bunlardan Borçlar
Kanunundaki özel sözleflme türüne iliflkin davalara ait hüküm ve
kararlar› incelemekle görevli dairece yap›l›r.
Bir sözleflme ile ilgili alacak ve tazminat davalar›n›n temyiz
incelemesini yapmakla görevli daire, bu sözleflme türüne iliflkin
tespit davalar›n›n temyiz incelemesini de yapmakla görevlidir,
Bir dava dosyas›n›n incelenerek eksikliklerinin giderilmesinden
sonra geri çevrilmesi için mahalline gönderilmesi veya duruflmas›n›n
olmas› o dosyan›n görevli daireye gönderilmesine engel teflkil etmez.
‹l mahkemelerinde görülen ve hakimlerin mesuliyetine iliflkin bulunan tazminat davalar›nda verilen hüküm ve kararlar›n temyiz incelemesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli Yarg›tay Dairesince
yap›l›r. Bu kural, hakemlerce verilen kararlar›n ve hakemlere iliflkin
her türlü ifllerle ilgili hüküm ve kararlar›n incelenmesinde de aynen
uygulan›r. Ebniye Kanunu, 2510 say›l› ‹skan Kanunu ve yürürlükten
kald›r›lm›fl 4753 say›l› Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu gibi kanunlardan do¤an ve ay›n davas› aç›lmas› imkan› bulunmayan durumlarda
aç›lan tazminat davalar› ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
186. maddesi hükmünden yararlan›lmak suretiyle tazminata
dönüfltürülen davalara iliflkin olarak verilen hüküm ve kararlar›n
temyiz incelemesi ay›n uyuflmazl›¤›n› inceleyecek dairece yap›l›r.
2. Ceza dairelerinden :
Birinci Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n
Dokuzuncu Bab›nda yeralan ölüm, a¤›r hapis ve on seneden fazla
hapis ve kamu hizmetlerinden daimi olarak yasakl›l›k cezalar›n›n
gerektiren ve di¤er dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere ait
hüküm ve kararlar›,
2. Ceza dairelerinden :
Birinci Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n
Dokuzuncu Bab›nda yeralan, a¤›r hapis ve on seneden fazla hapis ve
kamu hizmetlerinden daimi olarak yasakl›l›k cezalar›n›n gerektiren ve
di¤er dairelerin görevlerine girmeyen cürümlere ait hüküm ve kararlar›,

Bir davada birkaç hukuk dairesinin görevine giren uyuflmazl›k söz
konusu ise, temyiz incelemesi uyuflmazl›¤› do¤uran as›l hukuki
iliflkiye ait hüküm ve kararlar› inceleyen dairece yap›l›r.
Bir davada uyuflmazl›k konusu hukuki iliflki birkaç dairenin görev
alan›na giren karma sözleflmeye yahut birden ziyade sözleflme türüne
ayr› ayr› dayan›yorsa temyiz incelemesi bunlardan Borçlar
Kanunundaki özel sözleflme türüne iliflkin davalara ait hüküm ve
kararlar› incelemekle görevli dairece yap›l›r.
Bir sözleflme ile ilgili alacak ve tazminat davalar›n›n temyiz
incelemesini yapmakla görevli daire, bu sözleflme türüne iliflkin tespit
davalar›n›n temyiz incelemesini de yapmakla görevlidir,
Bir dava dosyas›n›n incelenerek eksikliklerinin giderilmesinden
sonra geri çevrilmesi için mahalline gönderilmesi veya duruflmas›n›n
olmas› o dosyan›n görevli daireye gönderilmesine engel teflkil etmez.
‹l mahkemelerinde görülen ve hakimlerin mesuliyetine iliflkin bulunan
tazminat davalar›nda verilen hüküm ve kararlar›n temyiz incelemesi,
esas davaya ait hükmü incelemekle görevli Yarg›tay Dairesince
yap›l›r. Bu kural, hakemlerce verilen kararlar›n ve hakemlere iliflkin
her türlü ifllerle ilgili hüküm ve kararlar›n incelenmesinde de aynen
uygulan›r. Ebniye Kanunu, 2510 say›l› ‹skan Kanunu ve yürürlükten
kald›r›lm›fl 4753 say›l› Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu gibi kanunlardan do¤an ve ay›n davas› aç›lmas› imkan› bulunmayan durumlarda
aç›lan tazminat davalar› ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
186. maddesi hükmünden yararlan›lmak suretiyle tazminata
dönüfltürülen davalara iliflkin olarak verilen hüküm ve kararlar›n
temyiz incelemesi ay›n uyuflmazl›¤›n› inceleyecek dairece yap›l›r.
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‹kinci Ceza Dairesi: Sulh Ceza Mahkemelerinden Türk Ceza
Kanununa göre verilen ve di¤er dairelerin görevlerine girmeyen
suçlara ait hüküm ve kararlar›,
Üçüncü Ceza Dairesi: Orman Kanunu gere¤ince aç›lm›fl ceza
davalar› sonunda verilen hüküm ve kararlar› ve ammenin emniyeti
için dava nakli ve Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'›na Müteallik
Kanunun 36. maddesinde yaz›l› ve Yarg›taya verilmifl yarg› yeri
belirtme konular›n›,
Dördüncü Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 456. maddesinin
üçüncü f›kras›na giren cürümlerden dolay› verilen hüküm ve kararlarla
di¤er ceza dairelerinin görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›.
Beflinci Ceza Dairesi: (De¤iflik : 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk Ceza
Kanununun 2. Kitab›n›n Üçüncü Bab›n›n Birinci, ‹kinci ve Üçüncü
Fas›llar›nda ve ayn› Kanunun Sekizinci Bab›nda yaz›l› suçlara iliflkin
hüküm ve kararlar›,
Alt›nc› Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n Alt›nc›
Bab›n›n Üçüncü ve Dördüncü Fas›llar›nda ve Onuncu Bab› ile 5917
say›l› Kanunda yaz›l› hususlara ait hüküm ve kararlar›,
Yedinci Ceza Dairesi: Memurlar›n kaçakç›l›k hükümlerine göre
cezaland›r›lan veya cezas› art›r›lan suçlar›na iliflkin hüküm ve kararlarla özel kanunlarda yaz›l› olup da di¤er dairelerin görevlerine girmeyen
suçlara iliflkin hüküm ve kararlar›,
Sekizinci Ceza Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk
Ceza Kanununun 2. Kitab›n›n Alt›nc› Bab›nda yaz›l› olup da Alt›nc›
Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayr›k olmak üzere ayn› kitab›n
‹ki, Üç, Dört, Alt› ve Yedinci bablar›nda yeralan a¤›r cezal› cürümler
ile Beflinci Babdaki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve
473. maddelerinde yaz›l› suçlarla 6136 say›l› Ateflli Silahlar ve B›çaklar ile Di¤er Aletler Hakk›nda Kanun, 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflü Kanunu, 298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun ve Askeri Ceza Kanununun 131.
maddesi ile sevk edilen ateflli silahlarla ilgili suçlara iliflkin hüküm ve
kararlar›, icra tetkik mercilerinden 6183 say›l› Amme

‹kinci Ceza Dairesi: Sulh Ceza Mahkemelerinden Türk Ceza
Kanununa göre verilen ve di¤er dairelerin görevlerine girmeyen
suçlara ait hüküm ve kararlar›,
Üçüncü Ceza Dairesi: Orman Kanunu gere¤ince aç›lm›fl ceza
davalar› sonunda verilen hüküm ve kararlar› ve ammenin emniyeti
için dava nakli ve Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vaz'›na Müteallik
Kanunun 36. maddesinde yaz›l› ve Yarg›taya verilmifl yarg› yeri
belirtme konular›n›,
Dördüncü Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun 456. maddesinin
üçüncü f›kras›na giren cürümlerden dolay› verilen hüküm ve kararlarla di¤er ceza dairelerinin görevleri d›fl›nda kalan hüküm ve kararlar›.
Beflinci Ceza Dairesi: (De¤iflik : 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk
Ceza Kanununun 2. Kitab›n›n Üçüncü Bab›n›n Birinci, ‹kinci ve
Üçüncü Fas›llar›nda ve ayn› Kanunun Sekizinci Bab›nda yaz›l› suçlara
iliflkin hüküm ve kararlar›,
Alt›nc› Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n Alt›nc›
Bab›n›n Üçüncü ve Dördüncü Fas›llar›nda ve Onuncu Bab› ile 5917
say›l› Kanunda yaz›l› hususlara ait hüküm ve kararlar›,
Yedinci Ceza Dairesi: Memurlar›n kaçakç›l›k hükümlerine göre
cezaland›r›lan veya cezas› art›r›lan suçlar›na iliflkin hüküm ve kararlarla özel kanunlarda yaz›l› olup da di¤er dairelerin görevlerine
girmeyen suçlara iliflkin hüküm ve kararlar›,
Sekizinci Ceza Dairesi: (De¤iflik: 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk
Ceza Kanununun 2. Kitab›n›n Alt›nc› Bab›nda yaz›l› olup da Alt›nc›
Ceza Dairesinin görevine giren suçlar ayr›k olmak üzere ayn› kitab›n
‹ki, Üç, Dört, Alt› ve Yedinci bablar›nda yeralan a¤›r cezal› cürümler
ile Beflinci Babdaki suçlar, Türk Ceza Kanununun 179, 468, 470 ve
473. maddelerinde yaz›l› suçlarla 6136 say›l› Ateflli Silahlar ve B›çaklar ile Di¤er Aletler Hakk›nda Kanun, 2911 say›l› Toplant› ve Gösteri
Yürüyüflü Kanunu, 298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun ve Askeri Ceza Kanununun 131.
maddesi ile sevk edilen ateflli silahlarla ilgili suçlara iliflkin
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Onbirinci Ceza Dairesi : (Ek:7/12/1994 - 4053/2 md.) 27.12.1993
tarihli ve 3953 say›l› Kanun gere¤ince Askeri Yarg›tay’dan Yarg›tay'a
gönderilen dava ve ifller ile ayn› Kanun gere¤ince adli yarg› mercilerine
devredilen dava ve ifllerden temyizen intikal edecek olanlar›,
466 say›l› Kanun D›fl› Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere
Tazminat Verilmesi Hakk›nda Kanuna göre verilen kararlar, esas konulan itibariyle hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza dairesinde
incelenir ve karara ba¤lan›r.
Yarg›lama görevi özel kanunlar›nca Yarg›tay’a verilen kiflilerin
davalar› fiilin niteli¤ine göre benzeri fiillere iliflkin hüküm ve kararlar›n
inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden ç›kacak kararlar›n temyiz
yolu ile incelenmesi de Ceza Genel Kurulu’na aittir.

Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 60. maddesine
göre verilen ceza kararlar›n›,
Dokuzuncu Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n
Birinci Bab›nda yaz›l› suçlar, ayn› Kanunun 383 ve 389. maddelerine
giren suçlara 455 ve 459, 536 ve 537. maddelerine giren suçlarla 1475
say›l› ‹fl Kanunu, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu, 274 say›l›
Sendikalar Kanunu, 275 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu, 1630 say›l› Dernekler Kanunu, 5816 say›l› Atatürk Aleyhine
‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanun, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu ve 1710
say›l› Eski Eserler Kanununa giren suçlara iliflkin hüküm ve kararlar›,
Onuncu Ceza Dairesi : (Ek : 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk Ceza
Kanununun 403 ile 410. maddelerinde yaz›l› suçlara iliflkin hüküm ve
kararlar ile 3167 say›l› Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna Dair hüküm ve kararlar›,
ammenin emniyeti için dava nakli ve Ceza Kanununun Mevkii Meriyete
Vaz'›na Müteallik Kanunun 36. maddesinde yaz›l› ve Yarg›tay'a verilmifl yarg› yeri belirleme konular›,
‹nceler ve karara ba¤lar.

hüküm ve kararlar›, icra tetkik mercilerinden 6183 say›l› Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 60. maddesine göre verilen ceza kararlar›n›,
Dokuzuncu Ceza Dairesi: Türk Ceza Kanununun ‹kinci Kitab›n›n
Birinci Bab›nda yaz›l› suçlar, ayn› Kanunun 383 ve 389. maddelerine
giren suçlara 455 ve 459, 536 ve 537. maddelerine giren suçlarla
1475 say›l› ‹fl Kanunu, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu, 274 say›l›
Sendikalar Kanunu, 275 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu, 1630 say›l› Dernekler Kanunu, 5816 say›l› Atatürk Aleyhine
‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanun, 213 say›l› Vergi Usul Kanunu ve
1710 say›l› Eski Eserler Kanununa giren suçlara iliflkin hüküm ve
kararlar›,
Onuncu Ceza Dairesi : (Ek : 30/5/1991 - 3749/2 md.) Türk Ceza
Kanununun 403 ile 410. maddelerinde yaz›l› suçlara iliflkin hüküm ve
kararlar ile 3167 say›l› Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna Dair hüküm ve kararlar›,
ammenin emniyeti için dava nakli ve Ceza Kanununun Mevkii
Meriyete Vaz'›na Müteallik Kanunun 36. maddesinde yaz›l› ve
Yarg›tay'a verilmifl yarg› yeri belirleme konular› inceler ve karara
ba¤lar.
Onbirinci Ceza Dairesi : (Ek:7/12/1994 - 4053/2 md.) 27.12.1993
tarihli ve 3953 say›l› Kanun gere¤ince Askeri Yarg›tay’dan Yarg›tay'a
gönderilen dava ve ifller ile ayn› Kanun gere¤ince adli yarg› mercilerine devredilen dava ve ifllerden temyizen intikal edecek olanlar›,
466 say›l› Kanun D›fl› Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere
Tazminat Verilmesi Hakk›nda Kanuna göre verilen kararlar, esas
konulan itibariyle hangi ceza dairesinin görevine giriyorsa o ceza
dairesinde incelenir ve karara ba¤lan›r.
Yarg›lama görevi özel kanunlar›nca Yarg›tay’a verilen kiflilerin
davalar› fiilin niteli¤ine göre benzeri fiillere iliflkin hüküm ve kararlar›n
inceleme yeri olan daireye ve bu dairelerden ç›kacak kararlar›n temyiz yolu ile incelenmesi de Ceza Genel Kurulu’na aittir.
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Madde 17/1'de yer
alan “Türkiye Büyük
Millet Meclisi
taraf›ndan ölüm
cezalar›n›n yerine
getirilmemesine karar
verilenler” ibaresi,
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›
alanlar” olarak de¤ifltirilmifl ve ayn› maddeye
yeni bir f›kra
eklenmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Bu Kanun kapsam›na giren suçlardan mahküm olanlar, hükümlerinin
kesinleflme tarihinden sonra bu Kanunun kapsam›na giren bir suçu
ifllemeleri halinde flartla sal›verilmeden yararlanamazlar.

Bunlardan tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya firara
teflebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karfl› ayaklanma suçundan mahküm edilmifl bulunanlar ile disiplin cezas› olarak üç defa
hücre hapsi cezas› alm›fl olanlar, bu disiplin cezalar› kald›r›lm›fl olsa
bile flartla sal›verilmeden yararlanamazlar.

Madde 17 - Bu Kanun kapsam›na giren suçlardan mahkûm olanlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine
getirilmemesine karar verilenler 36 y›llar›n›, müebbet a¤›r hapis
cezas›na hükümlüler 30 y›llar›n›, di¤er flahsi hürriyeti ba¤lay›c›
cezalara mahküm edilmifl olanlar hükümlülük süresinin 3/4`ünü
çekmifl olup da iyi halli hükümlü niteli¤inde bulunduklar› takdirde
talepleri olmaks›z›n flartla sal›verilirler.

12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu

Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu karar›na uymayarak kendi
karar›nda direnmesi halinde Ceza Genel Kurulunca verilecek ikinci karar
kesin olup ilgili dairece uyulmas› zorunludur.
Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde davadaki tavsif esas al›n›r.
Muhtelif suçlara ait davalarda, en a¤›r›n› incelemeye yetkili daire
görevlidir. Temyizi halinde bunlardan sadece temyiz iste¤ine konu olanlar nazara al›n›r.
(Ek: 7/12/1994 - 4053/2 md.) Onuncu ve Yirmi birinci Hukuk
Daireleri aras›nda ve ceza daireleri aras›ndaki ifl bölümünün esaslar›
Baflkanlar Kurulunca belirlenir.

Bu hükümlüler hakk›nda 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda
Kanunun 19. maddesinin bir ve ikinci f›kralar› ile Ek 2. maddesi
hükümleri uygulanmaz.

Bu Kanun kapsam›na giren suçlardan mahküm olanlar, hükümlerinin
kesinleflme tarihinden sonra bu Kanunun kapsam›na giren bir suçu
ifllemeleri halinde, flartla sal›verilmeden yararlanamazlar.

Bunlardan tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya firara
teflebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karfl› ayaklanma suçundan mahküm edilmifl bulunanlar ile disiplin cezas› olarak üç defa
hücre hapsi cezas› alm›fl olanlar, bu disiplin cezalar› kald›r›lm›fl olsa
bile flartla sal›verilmeden yararlanamazlar.

Madde 17 - Bu Kanun kapsam›na giren suçlardan mahküm olanlardan, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› alanlar 36 y›llar›n›,
müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlüler 30 y›llar›n›, di¤er flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezalara mahkûm edilmifl olanlar hükümlülük
süresinin 3/4`ünü çekmifl olup da iyi halli hükümlü niteli¤inde bulunduklar› takdirde talepleri olmaks›z›n flartla sal›verilirler.

Hüküm veren dairenin, Ceza Genel Kurulu karar›na uymayarak
kendi karar›nda direnmesi halinde Ceza Genel Kurulunca verilecek
ikinci karar kesin olup ilgili dairece uyulmas› zorunludur.
Ceza dairelerinin görevlerinin tayininde davadaki tavsif esas al›n›r.
Muhtelif suçlara ait davalarda, en a¤›r›n› incelemeye yetkili daire
görevlidir. Temyizi halinde bunlardan sadece temyiz iste¤ine konu
olanlar nazara al›n›r.
(Ek: 7/12/1994 - 4053/2 md.) Onuncu ve Yirmi birinci Hukuk
Daireleri aras›nda ve ceza daireleri aras›ndaki ifl bölümünün esaslar›
Baflkanlar Kurulunca belirlenir.
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Ölüm cezalar› 3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda
De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun hükümlerine göre müebbet
a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülen terör suçlular› ile ölüm cezalar›
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülen veya
a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na mahkûm olan terör
suçlular› hakk›nda, bu Kanun ve 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz›
Hakk›nda Kanunun flartla sal›vermeye iliflkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakk›nda a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›
ölünceye kadar devam eder.

Madde 6/5'te yer alan
“ölüm” ibaresi
“a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 6 - Milli Park s›n›rlar› içinde;
a) Belirlenen yerlerden baflka yerde gecelemek, mevzuat gere¤i
izin verilen yerler haricinde, halk› rencide edecek,rahat›n› ve huzurunu bozacak flekilde alenen alkollü içki içmek,
b) Belirlenen yerler d›fl›nda atefl yakmak veya izin verilen yerlerde
yak›lan atefli söndürmeden mahallini terk etmek,
c) Sönmemifl sigara veya her türlü yak›c› madde atmak,
d) Milli Park s›n›rlar› içinde ve bu s›n›rlara dört kilometre
mesafede an›z veya benzeri bitki örtüsünü yakmak yasakt›r.
Birinci f›kran›n; (a) bendinde belirlenen fiili iflleyenler on alt› milyon
lira hafif para cezas›, (b) ve (c) bendlerinde belirtilen fiilleri iflleyenler iki y›ldan afla¤› olmamak üzere hapis, yüz altm›fl milyon liradan
sekiz yüz milyon liraya kadar a¤›r paza cezas›, (d) bendinde belirtilen
fiilleri iflleyenler dört y›ldan afla¤› olmamak üzere hapis, seki zyüz
milyon liradan dört milyar sekizyüz milyon liraya kadar a¤›r para
cezas› ile cezaland›r›l›r.
Milli Park s›n›rlar› içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman
yang›n›na sebebiyet verenler befl y›ldan on y›la kadar hapis ve dört

Madde 6 - Milli Park s›n›rlar› içinde;
a) Belirlenen yerlerden baflka yerde gecelemek, mevzuat gere¤i
izin verilen yerler haricinde, halk› rencide edecek,rahat›n› ve huzurunu bozacak flekilde alenen alkollü içki içmek,
b) Belirlenen yerler d›fl›nda atefl yakmak veya izin verilen yerlerde
yak›lan atefli söndürmeden mahallini terk etmek,
c) Sönmemifl sigara veya her türlü yak›c› madde atmak,
d) Milli Park s›n›rlar› içinde ve bu s›n›rlara dört kilometre
mesafede an›z veya benzeri bitki örtüsünü yakmak yasakt›r.

Birinci f›kran›n; (a) bendinde belirlenen fiili iflleyenler on alt› milyon
lira hafif para cezas›, (b) ve (c) bendlerinde belirtilen fiilleri iflleyenler iki y›ldan afla¤› olmamak üzere hapis, yüz altm›fl milyon liradan
sekiz yüz milyon liraya kadar a¤›r paza cezas›, (d) bendinde belirtilen
fiilleri iflleyenler dört y›ldan afla¤› olmamak üzere hapis, sekiz yüz
milyon liradan dört milyar sekiz yüz milyon liraya kadar a¤›r para
cezas› ile cezaland›r›l›r.

Milli Park s›n›rlar› içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman
yang›n›na sebebiyet verenler befl y›ldan on y›la kadar hapis ve dört

17.2.2000 tarihli ve 4533 say›l› Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park› Kanunu

Bu hükümlüler hakk›nda 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda
Kanunun 19. maddesinin bir ve ikinci f›kralar› ile Ek 2. maddesi
hükümleri uygulanmaz.
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milyar seki zyüz milyon liradan sekiz milyar liraya kadar a¤›r para
cezas› ile cezaland›r›l›r. Kasten orman yakanlar ise on iki y›ldan on
befl y›la kadar a¤›r hapis ve sekiz milyar liradan on alt› milyar liraya
kadar a¤›r para cezas›na mahkûm edilir.
‹kinci ve üçüncü f›kralarda belirtilen suçlar›n ifllenmesi nedeniyle yanan
orman alan› üç hektardan fazla oldu¤u takdirde verilecek cezalar bir kat
art›r›l›r. ‹kinci f›kradaki fiilden bir kiflinin hayat›nca tehlike has›l olursa
verilecek cezalar ayr›ca dörtte bir oran›nda; ölüm meydana gelirse yar›s›
oran›nda art›r›l›r. Üçüncü f›kradaki fiilden bir kiflinin hayat›nca tehlike
has›l olursa verilecek cezalar bir misli art›r›l›r; ölüm meydana gelirse
müebbet a¤›r hapis cezas›na hükmedilir.
Terör amac› ile bir örgüte mensup kifli ve/veya kiflilerce ormanlar›
yakanlar yirmi dört y›ldan otuz y›la kadar a¤›r hapis, k›rk milyar liradan
seksen milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkum edilir. Yanan
orman alan› bir hektardan fazla oldu¤u veya bir flahs›n hayat›nca tehlike
has›l oldu¤u takdirde müebbet a¤›r hapis cezas›na hükmedilir. Yang›n
sebebiyle ölüm meydana gelirse fiili iflleyen veya iflleyenlere ölüm
cezas› verilir. Terör amac› ile bu suçu iflleyenler hakk›ndaki davalara
16.6.1983 tarihli ve 2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›ndaki Kanun gere¤ince Devlet
Güvenlik Mahkemelerince bak›l›r.
Milli Park s›n›rlar› içinde;
a) 6. maddede say›lan fiiler d›fl›nda kalan ve 31.8.1956 tarihli ve
6831 say›l› Orman Kanunu, 5.5.1937 tarihli ve 3167 say›l› Kara Avc›l›¤›
Kanunu ve 22.3.1971 tarihli ve 1380 say›l› Su Ürünleri Kanununda
yasaklanan fiillerin ifllenmesi halinde cezalar iki misli art›r›l›r.
b) 31.8.1956 tarihli ve 6831 say›l› Orman Kanununun 112, 113 ve
114. maddelerine göre istenecek tazminat ve a¤açland›rma gideri bir
misli art›r›l›r.
‹ki, üç ve dördüncü f›kralarda gösterilen cezalar için 13.7.1965 tarihli ve 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 4. ve 6. maddeleri
uygulanmaz.

milyar sekiz yüz milyon liradan sekiz milyar liraya kadar a¤›r para
cezas› ile cezaland›r›l›r. Kasten orman yakanlar ise on iki y›ldan on
befl y›la kadar a¤›r hapis ve sekiz milyar liradan on alt› milyar liraya
kadar a¤›r para cezas›na mahkûm edilir.
‹kinci ve üçüncü f›kralarda belirtilen suçlar›n ifllenmesi nedeniyle
yanan orman alan› üç hektardan fazla oldu¤u takdirde verilecek
cezalar bir kat art›r›l›r. ‹kinci f›kradaki fiilden bir kiflinin hayat›nca
tehlike has›l olursa verilecek cezalar ayr›ca dörtte bir oran›nda; ölüm
meydana gelirse yar›s› oran›nda art›r›l›r. Üçüncü f›kradaki fiilden bir
kiflinin hayat›nca tehlike has›l olursa verilecek cezalar bir misli artt›r›l›r; ölüm meydana gelirse müebbet a¤›r hapis cezas›na hükmedilir.
Terör amac› ile bir örgüte mensup kifli ve/veya kiflilerce ormanlar›
yakanlar yirmi dört y›ldan otuz y›la kadar a¤›r hapis, k›rk milyar
liradan seksen milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na mahkum edilir.
Yanan orman alan› bir hektardan fazla oldu¤u veya bir flahs›n
hayat›nca tehlike has›l oldu¤u takdirde müebbet a¤›r hapis cezas›na
hükmedilir. Yang›n sebebiyle ölüm meydana gelirse fiili iflleyen veya
iflleyenlere a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas› verilir. Terör
amac› ile bu suçu iflleyenler hakk›ndaki davalara 16.6.1983 tarihli ve
2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama
Usulleri Hakk›ndaki Kanun gere¤ince Devlet Güvenlik
Mahkemelerince bak›l›r.
Milli Park s›n›rlar› içinde;
a) 6. maddede say›lan fiiler d›fl›nda kalan ve 31.8.1956 tarihli ve
6831 say›l› Orman Kanunu, 5.5.1937 tarihli ve 3167 say›l› Kara
Avc›l›¤› Kanunu ve 22.3.1971 tarihli ve 1380 say›l› Su Ürünleri
Kanununda yasaklanan fiillerin ifllenmesi halinde cezalar iki misli
art›r›l›r.
b) 31.8.1956 tarihli ve 6831 say›l› Orman Kanununun 112, 113 ve
114. maddelerine göre istenecek tazminat ve a¤açland›rma gideri bir
misli art›r›l›r.
‹ki, üç ve dördüncü f›kralarda gösterilen cezalar için 13.7.1965
tarihli ve 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 4. ve 6. maddeleri uygulanmaz.
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Madde 1 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

Bu Kanun hükümlerine göre idam cezalar› müebbet a¤›r hapis
cezas›na dönüfltürülen terör suçlular› hakk›nda Cezalar›n ‹nfaz›
Hakk›nda Kanun ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele
Kanununun flartla sal›verilmeye iliflkin hükümleri uygulanmaz.
Bunlar hakk›nda müebbet a¤›r hapis cezas› ölünceye kadar devam
eder.

B) Bu Kanun hükümlerine göre idam cezalar› müebbet a¤›r hapis
cezas›na dönüfltürülenler hakk›nda Türk Ceza Kanununun 70, 73 ve
82. maddelerinde öngörülen süreler iki kat, terör suçlular› hakk›nda
üç kat olarak uygulan›r.

b) Türk Ceza Kanununun 17. maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 647
say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 19 ve Ek 2. maddelerinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere iliflkin hükümleri sakl›d›r.

a) Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65,
66, 102, 112, 451, 452, 462 ve 463. maddeleri ile 7.11.1979 tarihli
ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama
Usulleri Hakk›nda Kanunun 12. maddesinin idam cezas›na iliflkin
hükümleri,

Madde 1. - A) Savafl ve çok yak›n savafl tehdidi hallerinde ifllenmifl
suçlar için öngörülen idam cezalar› hariç olmak üzere, 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu, 7.1.1932 tarihli ve 1918 say›l›
Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ile 31.8.1956 tarihli ve
6831 say›l› Orman Kanununda yer alan idam cezalar› müebbet a¤›r
hapis cezas›na dönüfltürülmüfltür.
fiu kadar ki,

Sekizinci uyum paketiyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

3.8.2002 tarihli ve 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun
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Askeri mahkemeler, Askeri Yarg›tay Baflsavc›l›¤› ve Askeri Yarg›tay’da
bulunan dosyalar hakk›nda da bu madde hükümleri k›yas yoluyla uygulan›r.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nda veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde bulunan dosyalar, gelifllerindeki usule uygun olarak
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde hükmü veren mahkemeye geri gönderilir.

Acele ifllerden say›lmak ve Türk Ceza Kanununun 2. maddesi dikkate
al›nmak suretiyle karara ba¤lan›r.

a) Henüz Yarg›tay’a gönderilmemifl veya Yarg›tay Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’nda bulunanlar ile daha önce Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne gönderilmifl olanlar hükmü veren mahkemece,
b) Yarg›tay’da bulunanlar ilgili ceza dairesince,

Geçici Madde 1. - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce 1. maddenin (a) f›kras› kapsam›na giren suçlardan dolay› haklar›nda idam
cezas› verilen hükümlülerin dosyalar›ndan;

Sekizinci uyum paketiyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 1 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

Madde 1 - Herkim ki kasten demiryolunu tahrip etmek ve bozmak
veya arabalar›n yürümesine mani olacak surette yola bir fley koymak
ve atmak veyahut ne suretle olur ise olsun arabalar›n seyrühareketine mani olmak veya yolundan ç›karmak veyahut demiryolu
mevk›flar› meyanesinde cari olan muhaberat› telgrafiyenin inkita›na
sebebiyet vermek gibi bir harekete içtisar edip de iflbu hareketinden
dolay› bir güna sakatl›k zuhur etmek ise bir seneden üç seneye kadar
hapsedilir ve hareketi mezburesinden nafli nefis vukubulur ise idam
ve e¤er ceriha zuhur eder ise muvakkat kürek cezas› ile mucazat
k›l›n›r.

Sekizinci uyum paketiyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

30.5.1283 tarihli Demiryollar›n›n Usulü Zab›tas›na Dair Nizamname

Geçici Madde 1 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi
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Madde 2 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

Balada muharrer cemiyeti fesadiyeyi veya efrad›ndan birini maksat
ve niyetlerini ve hal ve s›fatlar›n› bilerek ihfa veya onlara mekulat ve
meflrubat itas› ve alat ve edevat› fesadiye tedariki ve yatacak mahal
iraesi suretleriyle yatakl›k ve k›lavuzluk edenler velhas›l her ne suretle olur ise olsun cürmün icras› emrinde iraei teshilat ve muavenet
eyliyenler muvakkaten küre¤e konulur. Bu gibi eflhas›n mevcudiyetine kesbi ›tt›la edip de baladaki f›krada gösterdi¤i veçhile cürmün icras›n› teflhil maksad›na müstenit olmayarak hükümete haber
vermeyenler üç aydan alt› aya kadar hapsolunur. fiimendifer hatt›n›n
güzergah›nda vaki kuru ve kasabat muhtar ve heyeti ihtiyariyesile
köy bekçilerinin devletçe görülen lüzum üzerine kendilerine irae olunan k›sm›n mukafazas› emrinde tekasülleri erbab› fesat taraf›ndan
tahribat ika›na sebebiyet verdi¤i tahakkuk etti¤i surette bu misilluler
kusur ve tekasüllerinin derecesine göre alt› aydan bir buçuk seneye
kadar hapsolunur.

Zeyil - (2 A¤ustos 1321)

Fakat cemiyeti mezkurenin maksad› aslisi demiryolunun tahribi
olmay›p da vukua gelen cinayet dahi bizzat fail hakk›nda idam
cezas›n› mucip ise yaln›z bu surette reis ve müflevvik ve mürettipler
hakk›nda idam cezas› müebbet kürek cezas›na tahvil olunur.

Madde 2 - Maddei sab›kada muharrer cinayetler bir cemiyeti
fesadiye taraf›ndan icra k›l›n›r ise her ne kadar cemiyeti mezkurenin
maksad› aslisi demiryolunun tahribi hususu olmasa bile cemiyeti
mezburenin reis ve müflevvik ve mürettipleri cinayat› mezkurenin
bizzat faili gibi itibar olunarak haklar›nda olsuretle mücazat k›l›n›r.

Sekizinci uyum paketiyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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Madde 8 - Cezan›n çekildi¤i veya ortadan kalkt›¤› veya düfltü¤ü tarihten itibaren;

b) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik,
inanc› kötüye kullanmak, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar ile befl
y›ldan fazla a¤›r hapis veya hapis cezas›na mahkumiyet hariç olmak
üzere; befl y›l veya daha az a¤›r hapis veya hapis veya a¤›r para
cezas›na mahkumiyet halinde di¤er bir cürümden dolay› befl y›l
içinde,
c) (b) bendindeki silinmesi mümkün olmayan suçlara mahkümiyetlerin;
suçu iflledi¤i zaman 15 yafl›n› doldurmam›fl olan küçükler hakk›nda verilmesi halinde di¤er bir cürümden dolay› befl y›l içinde, suçu iflledi¤i
zaman, 15 yafl›n› doldurup da 18 yafl›n› doldurmam›fl küçükler
hakk›nda verilmesi halinde di¤er bir cürümden dolay› on y›l içinde,

a) Kabahatten mahkumiyet halinde, di¤er bir cürüm veya kabahatten
dolay› bir y›l içinde,

Madde 8 - Cezan›n çekildi¤i veya ortadan kalkt›¤› veya düfltü¤ü tarihten itibaren;

Adli sicildeki kayd›n ç›kart›lmas›

Dördüncü uyum paketi

Madde 8 yeniden
düzenlenmifltir.

Adli sicildeki kayd›n ç›kart›lmas›

Madde 5 - Adli sicil bilgileri; mahalli ve bölgesel adli sicillerde o yer
Cumhuriyet savc›l›klar›nca, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanl›¤›
Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünce verilir.

Madde 5'e bir f›kra
eklenmifltir.

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k,
sahtecilik, inanc› kötüye kullanma ve dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c›
suçlar ile befl y›ldan fazla a¤›r hapis ve hapis cezas›na mahkûmiyetler
on y›l içinde,
c) Befl y›l veya daha az a¤›r hapis veya hapis veya a¤›r para cezas›na
mahkûmiyet halinde di¤er bir cürümden dolay› befl y›l içinde,
d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu iflledi¤i zaman on
sekiz yafl›n› doldurmam›fl olan küçükler hakk›nda verilmesi halinde
di¤er bir cürümden dolay› befl y›l içinde,

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, di¤er bir cürüm veya kabahatten
dolay› bir y›l içinde,

On sekiz yafl›ndan küçükler hakk›nda adli sicile geçirilen bilgiler;
ancak, soruflturma ve kovuflturma konusu olan ifller sebebiyle
Cumhuriyet savc›lar› ve mahkemelerce veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeli¤i seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullar›nca
istendi¤i takdirde verilir. Bu bilgiler baflka herhangi bir ifl ve konu
için kullan›lamaz.

Madde 5 - Adli sicil bilgileri; mahalli ve bölgesel adli sicillerde o yer
Cumhuriyet savc›l›klar›nca, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanl›¤›
Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünce verilir.

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler

Dördüncü uyum paketi

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler ve küçükler hakk›nda uygulanacak esaslar

EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR-ÇOCUK HAKLARI
22.11.1990 tarihli ve 3682 say›l› Adli Sicil Kanunu
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Madde 9'a bir f›kra
eklenmifltir.

Alt›nc› uyum paketi

Bu Kanunun 8. maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden ç›kar›lan
bilgilerden Anayasan›n 76. maddesinde say›lan suçlara ait olanlar,
milletvekili adayl›¤› için talep edildi¤inde verilmek üzere bilgi arflivinde muhafaza edilir.

Madde 9 - Ölen veya 80 yafl›n› tamamlam›fl hükümlülere ait adli sicil
kay›tlar› Adalet Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünce
merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicilden ç›kar›l›r.

Ölüm ve yafl sebebiyle adli sicilden ç›kar›lacak ve adli sicilde
muhafaza edilecek bilgiler

Kanunlarda yap›lacak de¤ifliklikler sonucu suç olmaktan ç›kar›lan
veya idari nitelikte cezaya dönüfltürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet
Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünce re'sen adli sicil
kay›tlar›ndan ç›kart›l›r.

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha a¤›r bir cezaya
mahkûm olunmad›¤› takdirde ilgilinin, Cumhuriyet Savc›s›’n›n veya
Adalet Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü’nün talebi
üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulundu¤u yer
asliye ceza mahkemesince duruflma yap›lmaks›z›n adli sicildeki
kayd›n ç›kart›lmas›na karar verilir. Ertelenmifl olan hükmün esasen
vaki olmam›fl say›ld›¤› hallerde ise, bu tarih esas al›n›r. Bu kararlar›n
bir örne¤i Adalet Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü’ne
gönderilir.

d) (b) bendine göre silinmesi mümkün bulunan suçlara mahkumiyetlerin; suçu iflledi¤i zaman 15 yafl›n› doldurmam›fl olan küçükler hakk›nda verilmesi halinde di¤er bir cürümden dolay› iki y›l
içinde, suçu iflledi¤i zaman 15 yafl›n› doldurup da 18 yafl›n› doldurmam›fl küçükler hakk›nda verilmesi halinde di¤er bir cürümden
dolay› üç y›l içinde,

Özel kanun hükümleri sakl›d›r.

Bu Kanunun 8. maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden ç›kar›lan
bilgilerden Anayasan›n 76. maddesinde say›lan suçlara ait olanlar,
milletvekili adayl›¤› için talep edildi¤inde verilmek üzere bilgi arflivinde muhafaza edilir.

Madde 9 - Ölen veya 80 yafl›n› tamamlam›fl hükümlülere ait adli sicil
kay›tlar› Adalet Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünce
merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicilden ç›kar›l›r.

Ölüm ve yafl sebebiyle adli sicilden ç›kar›lacak ve adli sicilde
muhafaza edilecek bilgiler

Kanunlarda yap›lacak de¤ifliklikler sonucu suç olmaktan ç›kar›lan
veya idarî nitelikte cezaya dönüfltürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet
Bakanl›¤› Adlî Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünce re`sen adlî sicil
kay›tlar›ndan ç›kart›l›r.

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha a¤›r bir cezaya
mahkûm olunmad›¤› takdirde ilgilinin, Cumhuriyet Savc›s›’n›n veya
Adalet Bakanl›¤› Adlî Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü’nün talebi
üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulundu¤u yer
asliye ceza mahkemesince duruflma yap›lmaks›z›n adlî sicildeki
kayd›n ç›kart›lmas›na karar verilir. Ertelenmifl olan hükmün esasen
vaki olmam›fl say›ld›¤› hallerde ise, bu tarih esas al›n›r. Bu kararlar›n
bir örne¤i Adalet Bakanl›¤› Adlî Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ü’ne
gönderilir.

e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu iflledi¤i zaman on
sekiz yafl›n› doldurmam›fl olan küçükler hakk›nda verilmesi halinde
di¤er bir cürümden dolay› iki y›l içinde,
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Birinci f›kra gere¤ince verilmifl olan bilgiler baflka herhangi bir ifl ve
konu için kullan›lmaz.

Madde 34 - Küçükler hakk›nda adli sicile geçirilen bilgiler; ancak,
soruflturma ve kovuflturma konusu olan ifller sebebi ile Cumhuriyet
savc›lar›, sorgu hakimleri ve mahkemelerce veya Yasama Meclisi
üyeleri seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullar›nca istendi¤i
takdirde adli sicilce bildirilir.

Adli sicil

Dördüncü uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 16/4'ün ikinci
cümlesi de¤ifltirilmifltir.

Alt›nc› uyum paketi

Do¤umlar› baba, yoksa veya k›s›tl›, tutuklu, hasta ve herhangi
mecburi bir sebeple orada bulunamazsa ana, veli veya vasisi

Madde 16 - Her çocu¤un do¤um tutana¤› do¤um bildirisi yap›lan
nüfus dairelerince adl› ve soyadl› olarak tutulur.

Do¤umlar› baba, yoksa veya k›s›tl›, tutuklu, hasta ve herhangi
mecburi bir sebeple orada bulunamazsa ana, veli veya vasisi

Do¤umlar

Do¤umlar

Madde 16 - Her çocu¤un do¤um tutana¤› do¤um bildirisi yap›lan
nüfus dairelerince adl› ve soyadl› olarak tutulur.

EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR-KÜLTÜREL HAKLAR
5.5.1972 tarihli ve 1587 say›l› Nüfus Kanunu

Madde 34
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Madde 6 - On sekiz yafl›n› bitirmeyen küçükler taraf›ndan ifllenen ve
genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk
mahkemelerinde bak›l›r.
Çocuk mahkemeleri, bu Kanunda yaz›l› tedbirleri al›r ve Kanunla verilen di¤er görevleri yapar.

Madde 6 - 15 yafl›n› bitirmeyen küçükler taraf›ndan ifllenen ve genel
mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk
mahkemelerinde bak›l›r.
Çocuk mahkemeleri, bu Kanunda yaz›l› tedbirleri al›r ve Kanunla verilen di¤er görevleri yapar.

Madde de¤ifltirilmifl ve
son f›kras› yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
Dördüncü uyum paketi

Ola¤anüstü haller, s›k›yönetim ve savafl hali ile askeri mahkemelerin
görevlerine giren suçlar ve Anayasan›n 143. maddesinin birinci
f›kras›nda say›lan suçlara dair hükümler sakl›d›r.

Çocuk mahkemelerinin görevi

Çocuk mahkemelerinin görevi

Yedinci uyum paketi

7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun
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Çocu¤un ad›n› ana ve babas› koyar. Ancak ahlak kurallar›na uygun
düflmeyen veya kamuoyunu inciten adlar konulmaz, do¤an çocuk
babas›n›n, evlilik d›fl›nda do¤mufl ise anas›n›n soyad›n› al›r.

Çocu¤un ad›n› ana ve babas› koyar. Ancak milli kültürümüze, ahlak
kurallar›na örf ve adetlerimize uygun düflmeyen veya kamuoyunu
inciten adlar konulmaz, do¤an çocuk babas›n›n, evlenme d›fl›nda
do¤mufl ise anas›n›n soyad›n› al›r.

Madde 4/1 f›kras›na
hükümler eklenmifl ve
(f) ve (v) bentleri
de¤ifltirilmifltir.

Üçüncü ve alt›nc› uyum
paketleri

Madde 4- Radyo, televizyon ve veri yay›nlar›, hukukun üstünlü¤üne,
Anayasan›n genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî güvenli¤e ve genel ahlâka uygun olarak kamu hizmeti anlay›fl› çerçevesinde
yap›l›r. Yay›nlar›n Türkçe yap›lmas› esast›r. Ancak evrensel kültür ve
bilim eserlerinin oluflmas›na katk›s› olan yabanc› dillerin ö¤retilmesi
veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amac›yla da yay›n
yap›labilir.

Yay›n ‹lkeleri

Ayr›ca kamu ve özel radyo ve televizyon kurulufllar›nca Türk
vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak
kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir. Bu
yay›nlar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› olamaz. Bu yay›nlar›n yap›lmas›na ve denetimine iliflkin usul ve
esaslar, Üst Kurulca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 4- Radyo, televizyon ve veri yay›nlar›, hukukun üstünlü¤üne,
Anayasan›n genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, millî güvenli¤e ve genel ahlâka uygun olarak kamu hizmeti anlay›fl› çerçevesinde
yap›l›r. Yay›nlar›n Türkçe yap›lmas› esast›r. Ancak evrensel kültür ve
bilim eserlerinin oluflmas›na katk›s› olan yabanc› dillerin ö¤retilmesi
veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amac›yla da yay›n
yap›labilir.

Yay›n ‹lkeleri

13.4.1994 tarihli ve 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun

Ölü do¤an çocuklar nüfus kütü¤üne yaz›lmaz.

Bir aydan sonra yap›lan do¤um bildirimleriyle genel nüfus yaz›m›nda
bulunmayarak yaz›m d›fl›nda kalanlar 17. madde uyar›nca mahallin
en büyük idare amirinin emriyle yaz›l›r.

Bir aydan sonra yap›lan do¤um bildirimleriyle genel nüfus yaz›m›nda
bulunmayarak yaz›m d›fl›nda kalanlar 17. madde uyar›nca mahallin
en büyük idare amirinin emriyle yaz›l›r.

Ölü do¤an çocuklar nüfus kütü¤üne yaz›lmaz.

do¤umun oldu¤u tarihten bafllayarak yurt içinde otuz gün içinde
nüfus memuruna, yurt d›fl›nda altm›fl gün içinde baflkonsolosluklara
sözlü bildiride bulunarak do¤um tutana¤›na yazd›rmakla yükümlüdür.

do¤umun oldu¤u tarihten bafllayarak yurt içinde otuz gün içinde
nüfus memuruna, yurt d›fl›nda altm›fl gün içinde baflkonsolosluklara
sözlü bildiride bulunarak do¤um tutana¤›na yazd›rmakla yükümlüdür.
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b) Toplumu fliddete, teröre, etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden veya halk›
s›n›f, ›rk, dil, din, mezhep ve bölge fark› gözeterek kin ve düflmanl›¤a
tahrik eden veya toplumda nefret duygular› oluflturan yay›nlara
imkân verilmemesi. ,
c) Yay›nc›l›¤›n, gerek yay›n organ›, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü
derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve s›hrî
h›s›mlar› veya bir baflka gerçek veya tüzel kiflinin haks›z ç›karlar›
do¤rultusunda kullan›lmamas›,
d) ‹nsanlar›n dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasî düflünce, felsefî inanç, din,
mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir flekilde k›nanmamas› ve
afla¤›lanmamas›,
e) Yay›nlar›n toplumun millî ve manevî de¤erlerine ve Türk aile
yap›s›na ayk›r› olmamas›.
f) Özel hayat›n gizlili¤ine sayg›l› olunmas›,

b) Toplumu fliddete, teröre, etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden veya halk›
s›n›f, ›rk, dil, din, mezhep ve bölge fark› gözeterek kin ve düflmanl›¤a
tahrik eden veya toplumda nefret duygular› oluflturan yay›nlara
imkân verilmemesi,

c) Yay›nc›l›¤›n, gerek yay›n organ›, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü
derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve s›hrî
h›s›mlar› veya bir baflka gerçek veya tüzel kiflinin haks›z ç›karlar›
do¤rultusunda kullan›lmamas›,

d) ‹nsanlar›n dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasî düflünce, felsefî inanç, din,
mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir flekilde k›nanmamas› ve
afla¤›lanmamas›,

e) Yay›nlar›n toplumun millî ve manevî de¤erlerine ve Türk aile
yap›s›na ayk›r› olmamas›,

f) Özel hayat›n gizlili¤ine sayg›l› olunmas›, kamu ç›karlar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda kiflilerin özel hayat›n›n yay›n konusu
yap›lmamas›,

h) Türkçenin; özellikleri ve kurallar› bozulmadan konuflma dili olarak
kullan›lmas›; millî birlik ve bütünlü¤ün temel unsurlar›ndan biri
olarak ça¤dafl kültür, e¤itim ve bilim dili halinde geliflmesinin
sa¤lanmas›,

g) Türk millî e¤itiminin genel amaçlar›n›n, temel ilkelerinin ve millî
kültürün gelifltirilmesi,

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Atatürk ilke ve
ink›lâplar›na ayk›r› yay›n yap›lmamas›,

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Atatürk ilke ve
ink›lâplar›na ayk›r› yay›n yap›lmamas›,

›) Kiflilerin manevî flahsiyetlerine elefltiri s›n›rlar› ötesinde sald›r›da
bulunulmamas›, cevap ve düzeltme haklar›na sayg›l› olunmas›,
soruflturulmas› bas›n meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan
haberlerin soruflturulmaks›z›n veya do¤rulu¤una emin olunmaks›z›n

h) Türkçenin; özellikleri ve kurallar› bozulmadan konuflma dili olarak
kullan›lmas›; millî birlik ve bütünlü¤ün temel unsurlar›ndan biri olarak
ça¤dafl kültür, e¤itim ve bilim dili halinde geliflmesinin sa¤lanmas›,

g) Türk millî e¤itiminin genel amaçlar›n›n, temel ilkelerinin ve millî
kültürün gelifltirilmesi,

Radyo, televizyon ve veri yay›nlar›nda uyulmas› gereken yay›n ilkeleri
flunlard›r:

Radyo, televizyon ve veri yay›nlar›nda uyulmas› gereken yay›n ilkeleri
flunlard›r:
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p) Bilgi iletiflim telefonlar› yoluyla yar›flma ve benzeri yöntemlere
baflvurulmamas› ve bunlar›n sonucunda dinleyici ve seyircilere
ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine arac›l›k edilmemesi,

o) Yay›nlarda, mevzuat›n eser sahiplerine tan›d›¤› haklar›n ihlâl
edilmemesi,

n) Siyasî partiler ve demokratik gruplar aras›nda f›rsat eflitli¤i
sa¤lanmas›; tek yönlü, taraf tutan yay›n yap›lmamas›; seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasaklar›yla ilgili ilkelere ayk›r› davran›lmamas›,

m) Halk› aldatacak, yan›ltacak veya haks›z rekabete yol açacak
reklam yay›nlar›na yer verilmemesi,

l) Haberlerin yay›nlanmas›nda tarafs›zl›k, gerçeklik ve do¤ruluk
ilkelerine ba¤l› olunmas›; özgürce kanaat oluflumunun engellenmemesi; haber kaynaklar›n›n kamuoyunun yan›lt›lmas›n›n amaçland›¤› haller d›fl›nda gizlili¤inin korunmas›,

k) Suçlu oldu¤u yarg› karar› ile kesinleflmedikçe hiç kimsenin suçlu
ilân edilmemesi veya suçluymufl gibi gösterilmemesi; kiflileri suç
ifllemeye yönlendirecek veya korku salacak yay›n yap›lmamas›,

j) Yay›nc›l›¤›n haks›z bir amaç ve ç›kara alet edilmemesi ve haks›z
rekabete yol aç›lmamas›, ilân ve reklam niteli¤indeki yay›nlar›n bu
niteliklerinin flüpheye yer b›rakmayacak flekilde aç›klanmas›, bir
bas›n organ›n›n özel çabalarla yaratt›¤› ürünün kendi ürünüymüfl gibi
sunulmamas›, ajanslardan veya baflka bir medya kayna¤›ndan al›nan
haberlerin kayna¤›n›n belirtilmesine özen gösterilmesi,

›) Kiflilerin manevî flahsiyetlerine elefltiri s›n›rlar› ötesinde sald›r›da
bulunulmamas›, cevap ve düzeltme haklar›na sayg›l› olunmas›,
soruflturulmas› bas›n meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan
haberlerin soruflturulmaks›z›n veya do¤rulu¤una emin olunmaks›z›n
yay›nlanmamas›, sakl› kalmas› kayd›yla verilen bilgilerin kamu yarar›
ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yay›nlanmamas›,

p) Bilgi iletiflim telefonlar› yoluyla yar›flma ve benzeri yöntemlere
baflvurulmamas› ve bunlar›n sonucunda dinleyici ve seyircilere
ikramiye verilmemesi veya ikramiye verilmesine arac›l›k edilmemesi,
lotarya yap›lmamas›, bilgi iletiflim telefonlar› yoluyla yap›lacak anket
ve kamuoyu yoklamalar›n›n, haz›rl›k aflamas›ndan sonuçlar›n›n
ilân›na kadar noter nezaretinde gerçeklefltirilmesi,

o) Yay›nlarda, mevzuat›n eser sahiplerine tan›d›¤› haklar›n ihlâl
edilmemesi,

n) Siyasî partiler ve demokratik gruplar aras›nda f›rsat eflitli¤i sa¤lanmas›; tek yönlü, taraf tutan yay›n yap›lmamas›; seçim dönemlerinde
belirlenen seçim yasaklar›yla ilgili ilkelere ayk›r› davran›lmamas›,

m) Halk› aldatacak, yan›ltacak veya haks›z rekabete yol açacak reklam
yay›nlar›na yer verilmemesi,

l) Haberlerin yay›nlanmas›nda tarafs›zl›k, gerçeklik ve do¤ruluk
ilkelerine ba¤l› olunmas›; özgürce kanaat oluflumunun engellenmemesi; haber kaynaklar›n›n kamuoyunun yan›lt›lmas›n›n amaçland›¤› haller d›fl›nda gizlili¤inin korunmas›,

k) Suçlu oldu¤u yarg› karar› ile kesinleflmedikçe hiç kimsenin suçlu
ilân edilmemesi veya suçluymufl gibi gösterilmemesi; kiflileri suç
ifllemeye yönlendirecek veya korku salacak yay›n yap›lmamas›,

j) Yay›nc›l›¤›n haks›z bir amaç ve ç›kara alet edilmemesi ve haks›z
rekabete yol aç›lmamas›, ilân ve reklam niteli¤indeki yay›nlar›n bu
niteliklerinin flüpheye yer b›rakmayacak flekilde aç›klanmas›, bir bas›n
organ›n›n özel çabalarla yaratt›¤› ürünün kendi ürünüymüfl gibi
sunulmamas›, ajanslardan veya baflka bir medya kayna¤›ndan al›nan
haberlerin kayna¤›n›n belirtilmesine özen gösterilmesi,

yay›nlanmamas›, sakl› kalmas› kayd›yla verilen bilgilerin kamu yarar›
ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yay›nlanmamas›,
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Madde 15/4'ün
ikinci cümlesi de¤ifltirilmifltir.

Alt›nc› uyum paketi

Madde 15 - Üst Kurul yard›mc› hizmetlerinin yürütülmesinde
Baflkana yard›mc› olmak amac›yla bir Genel Sekreter atan›r. Genel
Sekreterin en az dört y›ll›k yüksekö¤renim mezunu, otuz yafl›n›
doldurmufl, Devlet memuriyetinde veya ihtisas dal›nda on y›ll›k
meslekî tecrübeye ve Devlet memuriyeti için aranan koflullara sahip
olmas› flartt›r.

Üst Kurulun Teflkilât› ve personeli

z) Gençlerin ve çocuklar›n fiziksel, zihinsel ve ahlakî geliflimini
zedeleyecek türden programlar›n, bunlar›n seyredebilece¤i zaman ve
saatlerde yay›nlanmamas›.

y) Suç örgütlerinin korkutucu ve y›ld›r›c› özelliklerinin yans›t›lmamas›,

v) Yay›nlar›n karamsarl›k, umutsuzluk, kargafla ve fliddet e¤ilimlerini
körükleyici veya ›rkç› nefret duygular›n› k›flk›rt›c› nitelikte olmamas›,

u) Kad›na, güçsüzlere ve küçüklere karfl› fliddetin ve ay›r›mc›l›¤›n
teflvik edilmemesi,

t) Yay›nlar›n müstehcen olmamas›,

s) Program hizmetlerinin bütün unsurlar›n›n insan onuruna ve temel
insan haklar›na sayg›l› olmas›,

r) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren konular› iflleyen yay›nlar›n yap›lmamas›, çerçeveler
veya alt yaz› tekni¤i kullan›larak sürekli yay›n yap›lmamas›, haberde
konu ile ilgili olmayan görüntülerin verilmemesi, haberle benzerlik
arz eden görüntülerin arfliv niteli¤inin belirtilmesi,

lotarya yap›lmamas›, bilgi iletiflim telefonlar› yoluyla yap›lacak anket
ve kamuoyu yoklamalar›n›n, haz›rl›k aflamas›ndan sonuçlar›n›n
ilân›na kadar noter nezaretinde gerçeklefltirilmesi,

Madde 15 - Üst Kurul yard›mc› hizmetlerinin yürütülmesinde
Baflkana yard›mc› olmak amac›yla bir Genel Sekreter atan›r. Genel
Sekreterin en az dört y›ll›k yüksekö¤renim mezunu, otuz yafl›n›
doldurmufl, Devlet memuriyetinde veya ihtisas dal›nda on y›ll›k
meslekî tecrübeye ve Devlet memuriyeti için aranan koflullara sahip
olmas› flartt›r.

Üst Kurulun Teflkilât› ve personeli

Radyo ve televizyon yay›nlar› kamu hizmeti anlay›fl› içerisinde
afla¤›daki ilkelere uygun olarak yap›l›r:

z) Gençlerin ve çocuklar›n fiziksel, zihinsel ve ahlakî geliflimini
zedeleyecek türden programlar›n, bunlar›n seyredebilece¤i zaman ve
saatlerde yay›nlanmamas›,

y) Suç örgütlerinin korkutucu ve y›ld›r›c› özelliklerinin yans›t›lmamas›,

v)Yay›nlar›n fliddet kullan›m›n› özendirici veya ›rkç› nefret duygular›n› k›flk›rt›c› nitelikte olmamas›,

u) Kad›na, güçsüzlere ve küçüklere karfl› fliddetin ve ay›r›mc›l›¤›n
teflvik edilmemesi,

t) Yay›nlar›n müstehcen olmamas›,

s) Program hizmetlerinin bütün unsurlar›n›n insan onuruna ve temel
insan haklar›na sayg›l› olmas›,

r) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana program ile ilgili veya ilgisiz bilgiler veren konular› iflleyen yay›nlar›n yap›lmamas›, çerçeveler
veya alt yaz› tekni¤i kullan›larak sürekli yay›n yap›lmamas›, haberde
konu ile ilgili olmayan görüntülerin verilmemesi, haberle benzerlik arz
eden görüntülerin arfliv niteli¤inin belirtilmesi,
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Daire baflkanl›klar›, yeteri kadar uzman istihdam eder ve uzmanl›k
esas›na göre çal›fl›r. Mahalli yay›nlar› izlemek için gerekli görülen
yerlerde halen nevcut kadrolardan bölge teflkilat› oluflturulabilir.

Daire baflkanl›klar›, yeteri kadar uzman istihdam eder ve uzmanl›k
esas›na göre çal›fl›r. Alt birimler kurulamaz.

Yeniden ‹letim
Madde 26 - Bu Kanuna ayk›r› olmamak kayd›yla, yay›nlar›n yeniden
iletimi serbesttir. Yeniden iletime iliflkin usul ve esaslar, Üst Kurulca
ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Yeniden iletim

Madde 26 - Bu Kanuna ayk›r› olmamak kayd›yla, süreklilik arz
etmeyen yay›nlar›n iletim ve yeniden iletimi serbesttir. ‹letim ve
yeniden iletimin usul ve esaslar› Üst Kurulca düzenlenen yönetmelikle belirlenir.

Madde 26/1
de¤ifltirilmifltir.

Üst Kurulun çal›flma usul ve esaslar› ile teflkilât› ve atama usulleri, bu
Kanuna uygun olarak Üst Kurul taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmeliklerle belirlenir.

Üst Kurul personelinin özlük haklar›, çal›flma usul ve esaslar› ile personelle ilgili di¤er hususlar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personel rejimine tabidir.

Üçüncü uyum paketi

Üst Kurulun çal›flma usul ve esaslar› ile teflkilât› ve atama usulleri, bu
Kanuna uygun olarak Üst Kurul taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmeliklerle belirlenir.

Üst Kurul personelinin özlük haklar›, çal›flma usul ve esaslar› ile personelle ilgili di¤er hususlar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personel rejimine tabidir.

Daire baflkanlar› ile daha üst düzeydeki görevliler Kurul Baflkan›’n›n
önerisi ve Üst Kurul’un karar› ile atan›r.

Yard›mc› hizmet birimleri, Genel Sekreter’e ba¤l›, Personel Dairesi
Baflkanl›¤›, E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›, ‹darî ve Mali ‹fller Dairesi
Baflkanl›¤› ve Teknik Hizmetler Dairesi Baflkanl›¤›’d›r.

Yard›mc› hizmet birimleri, Genel Sekreter’e ba¤l›, Personel Dairesi
Baflkanl›¤›, E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›, ‹darî ve Mali ‹fller Dairesi
Baflkanl›¤› ve Teknik Hizmetler Dairesi Baflkanl›¤›’d›r.

Daire baflkanlar› ile daha üst düzeydeki görevliler Kurul Baflkan›’n›n
önerisi ve Üst Kurul’un karar› ile atan›r.

Ana hizmet birimleri, Üst Kurul Baflkan›’na ba¤l›, Hukuk Müflavirli¤i,
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Savunma Sekreterli¤i, ‹zleme ve
De¤erlendirme Dairesi Baflkanl›¤›, Kamuoyu, Yay›n Araflt›rmalar› ve
Ölçme Dairesi Baflkanl›¤›, ‹zin ve Tahsisler Dairesi Baflkanl›¤›,
Uluslararas› ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤›, Araflt›rma ve Gelifltirme
Dairesi Baflkanl›¤›’ndan teflekkül eder.

Ana hizmet birimleri, Üst Kurul Baflkan›’na ba¤l›, Hukuk Müflavirli¤i,
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Savunma Sekreterli¤i, ‹zleme ve
De¤erlendirme Dairesi Baflkanl›¤›, Kamuoyu, Yay›n Araflt›rmalar› ve
Ölçme Dairesi Baflkanl›¤›, ‹zin ve Tahsisler Dairesi Baflkanl›¤›,
Uluslararas› ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤›, Araflt›rma ve Gelifltirme
Dairesi Baflkanl›¤›’ndan teflekkül eder.

227

Seçim dönemlerinde yay›nlar
Madde 32- Seçim dönemlerindeki yay›nlara iliflkin usul ve esaslar
kanunla Yüksek Seçim Kurulu’na verilen yetkiler çerçevesinde
Yüksek Seçim Kurulu taraf›ndan düzenlenir. Üst Kurul, radyo ve televizyon yay›n kurulufllar›n›n seçim dönemlerindeki yay›nlar›n› Yüksek
Seçim Kurulu’nun kararlar› do¤rultusunda izler, denetler ve
de¤erlendirir.
Seçimlerde oy verme gününden önceki yirmidört saat içinde her
türlü haber, röportaj gibi programlar veya reklamlar yoluyla kamuoyu
araflt›rmalar›, anketler, tahminler, bilgi iletiflim telefonlar› yoluyla mini
referandum gibi adlarla siyasî bir partinin veya aday›n lehinde veya
aleyhinde veya vatandafl›n oyunu etkileyecek yay›nlarda bulunulmas›na izin verilemez. Bu yasaklara uymayanlar yay›n ilkelerini ihlâl
etmifl say›l›rlar.
298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakk›nda Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek
Seçim Kurulu kararlar›n› müteakip Üst Kurulca yerine getirilir.

Seçim dönemlerinde yay›nlar

Madde 32- Seçim dönemlerindeki yay›nlara iliflkin usul ve esaslar
kanunla Yüksek Seçim Kurulu’na verilen yetkiler çerçevesinde
Yüksek Seçim Kurulu taraf›ndan düzenlenir. Üst Kurul, radyo ve televizyon yay›n kurulufllar›n›n seçim dönemlerindeki yay›nlar›n› Yüksek
Seçim Kurulu’nun kararlar› do¤rultusunda izler, denetler ve
de¤erlendirir.

Seçimlerde oy verme gününden önceki yedinci günden itibaren her
türlü haber, röportaj gibi programlar veya reklamlar yoluyla
kamuoyu araflt›rmalar›, anketler, tahminler, bilgi iletiflim telefonlar›
yoluyla mini referandum gibi adlarla siyasî bir partinin veya aday›n
lehinde veya aleyhinde veya vatandafl›n oyunu etkileyecek yay›nlarda
bulunulmas›na izin verilemez. Bu yasaklara uymayanlar yay›n
ilkelerini ihlâl etmifl say›l›rlar.

298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakk›nda Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek
Seçim Kurulu kararlar›n› müteakip Üst Kurulca yerine getirilir.

Alt›nc› uyum paketi

Madde 32/2
de¤ifltirilmifltir.

Geçici Madde 10
eklenmifltir.

GEÇ‹C‹ MADDE 10. - 4. maddenin birinci f›kras›nda öngörülen
yönetmelik bu Kanunun yay›m› tarihinden itibaren dört ay içinde
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca haz›rlanarak yürürlü¤e konur.

‹letim ve yeniden iletim yoluyla yap›lan yay›nlar hakk›nda, 25 ve 33.
madde hükümleri sakl›d›r.

‹letim ve yeniden iletim yoluyla yap›lan yay›nlar hakk›nda, 25 ve 33.
madde hükümleri sakl›d›r.

Alt›nc› uyum paketi

Yeniden iletimi yap›lan yay›nlarla ilgili olarak Üst Kurul’a bilgi verilir.

Yeniden iletimi yap›lan yay›nlarla ilgili olarak Üst Kurul’a bilgi verilir.
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Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amac›, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda okutulacak yabanc› diller, yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim yapan okullar
ile Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak
kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤reniminin tâbi olaca¤›
esaslar› düzenlemektir.
Esaslar
Madde 2 - Milletleraras› antlaflma hükümleri sakl› olmak üzere, resmi
ve özel her derece ve türdeki örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda
okutulacak yabanc› dillerin ve yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim yapan
okullar›n tabi olaca¤› esaslar flunlard›r:
a) E¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda, Türk vatandafllar›na Türkçe’den
baflka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez. Ancak,
Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤renilmesi için, 625 say›l› Özel
Ö¤retim Kurumlar› Kanunu hükümlerine tâbi olmak üzere özel
kurslar aç›labilir; bu kurslarda ve di¤er dil kurslar›nda ayn› maksatla dil dersleri oluflturulabilir. Bu kurslar ve derslerde,
Cumhuriyetin Anayasa’da belirtilen temel niteliklerine, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› ö¤retim
yap›lamaz. Bu kurslar›n ve derslerin aç›lmas›na ve denetimine
iliflkin esas ve usuller, Millî E¤itim Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak
yönetmelikle düzenlenir.

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amac›; e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda okutulacak yabanc› diller ile yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim yapan
okullar›n tabi olaca¤› esaslar› düzenlemektir.

Esaslar

Madde 2 - Milletleraras› antlaflma hükümleri sakl› olmak üzere,
resmi ve özel her derece ve türdeki örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda okutulacak yabanc› dillerin ve yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim
yapan okullar›n tabi olaca¤› esaslar flunlard›r:

a) Türk vatandafllar›na ana dilleri, Türkçe’den baflka hiçbir dille okutulamaz ve ö¤retilemez.

Üçüncü uyum paketi

Madde 1
de¤ifltirilmifltir.

Üçüncü ve yedinci
uyum paketi

Üçüncü uyum paketi ile
öngörülen
yönetmeli¤in kanunun
yürürlük tarihinden
itibaren bir y›l içinde
yürürlü¤e konulmas›
öngörülmüfltür.

Madde 2 (a) bendi
de¤ifltirilmifl, ayr›ca
yeni hükümler
eklenmifl ve (c) bendi
de¤ifltirilmifltir.

Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil
ve Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda Kanun

Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu

Üçüncü uyum paketi
Kanunun ad› de¤ifltirilmifltir.

14.10.1983 tarihli ve 2923 say›l› Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu
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f) Yabanc› dil e¤itim ve ö¤retimiyle ilgili uygulamalar›n Türk Milli
e¤itiminin amaçlar›na, temel ve ana ilkelerine ve bu Kanundaki
esaslara uygunlu¤u ilkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›nca; yüksekö¤retim kurumlar›nda
Yüksekö¤retim Kurulunca denetlenir.

e) Yabanc› dilde okutulacak derslerin e¤itim ve ö¤retim
programlar›n›n tabi olaca¤› esaslar ilkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n
e¤itim kurumlar› için Milli E¤itim Bakanl›¤›nca; yüksekö¤retim
kurumlar› için Yüksekö¤retim Kurulunca tespit edilir.

f) Yabanc› dil e¤itim ve ö¤retimiyle ilgili uygulamalar›n Türk Milli
e¤itiminin amaçlar›na, temel ve ana ilkelerine ve bu Kanundaki
esaslara uygunlu¤u ilkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›nca; yüksekö¤retim kurumlar›nda
Yüksekö¤retim Kurulunca denetlenir.

e) Yabanc› dilde okutulacak derslerin e¤itim ve ö¤retim
programlar›n›n tabi olaca¤› esaslar ilkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n
e¤itim kurumlar› için Milli E¤itim Bakanl›¤›nca; yüksekö¤retim
kurumlar› için Yüksekö¤retim Kurulunca tespit edilir.

d) ‹lkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda yabanc›
dille e¤itim ve ö¤retimi yap›lacak dersler ile okullar Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca; yüksekö¤retim kurumlar›nda yabanc› dille e¤itimi ve
ö¤retim yap›lacak dersler ile yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim yapacak
yüksekö¤retim kurumlar› Yüksekö¤retim Kurulunca belirlenir.

c) Türkiye`de e¤itimi ve ö¤retimi yap›lacak yabanc› diller, Bakanlar
Kurulu karar›yla tespit edilir.

c) Türkiye'de e¤itimi ve ö¤retimi yap›lacak yabanc› diller, Milli
Güvenlik Kurulu’nun görüflü al›narak, Bakanlar Kurulu karar›yla
tespit edilir.

d) ‹lkö¤retim, ortö¤retim ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda yabanc› dille
e¤itim ve ö¤retimi yap›lacak dersler ile okullar Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca; yüksekö¤retim kurumlar›nda yabanc› dille e¤itimi ve
ö¤retim yap›lacak dersler ile yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim yapacak
yüksekö¤retim kurumlar› Yüksekö¤retim Kurulunca belirlenir.

b) ‹lkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda, Atatürkçü
düflünce, Atatürk ilke ve ink›laplar›n› konu olarak alan Türkiye
Cumhuriyeti ‹nk›lap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyat›,
Tarih, Co¤rafya, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri
ve Türk kültürüyle ilgili di¤er dersler; yabanc› dille okutulamaz ve
ö¤retilemez. Ö¤rencilere, e¤itim ve ö¤retimleri süresince bu derslerle ilgili araflt›rma görevleri ve ödevler, Türkçe’den baflka hiçbir dille
yapt›r›lamaz.

b) ‹lkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda, Atatürkçü
düflünce, Atatürk ilke ve ink›laplar›n› konu olarak alan Türkiye
Cumhuriyeti ‹nk›lap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyat›,
Tarih, Co¤rafya, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri
ve Türk kültürüyle ilgili di¤er dersler; yabanc› dille okutulamaz ve
ö¤retilemez. Ö¤rencilere, e¤itim ve ö¤retimleri süresince bu derslerle ilgili araflt›rma görevleri ve ödevler, Türkçe’den baflka hiçbir dille
yapt›r›lamaz.
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Madde 11'e bir f›kra
eklenmifltir.

Yedinci uyum paketi

B) Birinci askeri yasak bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde, karakollarda, k›flla ve karargahlarda, askeri kurumlarda, yerleflme ve konaklama amac›yla kullan›lan bina ve mahaller içinde askerlere fiilen
taarruzda bulunan, söven veya hakaret eden veyahut askerlik
görevine iliflkin iflleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak için fliddet
ve tehdide baflvuranlar›n Türk Ceza Kanununun bu fiillere iliflkin 188,
190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 271,
272 ve 273. maddelerinde gösterilen suçlar›;
C) Nöbetçi, devriye, karakol,inzibat, askeri trafik, kolluk veya kurtarma ve yard›m görevi yapan askerlere (Umumi emniyet ve asayifli
korumaya iliflkin önleyici ve adli zab›ta görevlerini ifa ettikleri s›rada
jandarma subay, astsubay, erbafl ve erleri hariç) karfl› bu görevleri
yapt›klar› s›rada ifllenen yukar›daki (b) f›kras›nda yaz›l› suçlar;
D) (‹ptal: Anayasa Mah.nin 14/2/1978 tarihli ve E. 1977/130, K.
1978/13 say›l› karar› ile.)
E) Di¤er kanunlar ile askeri mahkemelerde yarg›lamalar› öngörülen
suçlar,

B) Birinci askeri yasak bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde, karakollarda, k›flla ve karargahlarda, askeri kurumlarda, yerleflme ve konaklama amac›yla kullan›lan bina ve mahaller içinde askerlere fiilen
taarruzda bulunan, söven veya hakaret eden veyahut askerlik
görevine iliflkin iflleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak için fliddet
ve tehdide baflvuranlar›n Türk Ceza Kanununun bu fiillere iliflkin
188,190, 191, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269,
271, 272 ve 273. maddelerinde gösterilen suçlar›;

C) Nöbetçi, devriye, karakol,inzibat, askeri trafik, kolluk veya kurtarma ve yard›m görevi yapan askerlere (Umumi emniyet ve asayifli
korumaya iliflkin önleyici ve adli zab›ta görevlerini ifa ettikleri s›rada
jandarma subay, astsubay, erbafl ve erleri hariç) karfl› bu görevleri
yapt›klar› s›rada ifllenen yukar›daki (b) f›kras›nda yaz›l› suçlar;

D) (‹ptal: Anayasa Mah.nin 14/2/1978 tarihli ve E. 1977/130, K.
1978/13 say›l› karar› ile.)

E) Di¤er kanunlar ile askeri mahkemelerde yarg›lamalar› öngörülen
suçlar,

Askerî Ceza Kanununun 58. maddesinde yaz›l› suçlar›n, bar›fl
zaman›nda asker olmayan kifliler taraf›ndan ifllenmesi hâlinde, bu
suçlara iliflkin davalar askerî mahkemelerde görülmez.

A) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95,
100, 101 ve 102. maddelerinde yaz›l› suçlar;

Madde 11 - Askeri mahkemeler, asker olmayan kiflilerin afla¤›da
yaz›l› suçlar›na iliflkin davalar›na bakarlar.

A) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 81, 93, 94, 95,
100, 101 ve 102. maddelerinde yaz›l› suçlar;

Madde 11 - Askeri mahkemeler, asker olmayan kiflilerin afla¤›da
yaz›l› suçlar›na iliflkin davalar›na bakarlar.

S‹V‹L-ASKER ‹L‹fiK‹LER‹/YÜRÜTMEN‹N ‹fiLEVSELL‹⁄‹
25.10.1963 tarihli ve 353 say›l› Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanunu
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Valiler;
Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler;
Milli Güvenik Kurulu Genel Sekreteri;
Diyanet ‹flleri Baflkan› ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri;
Yüksek Denetleme Kurulu Baflkan ve üyeleri;

1 SAYILI CETVEL

Madde 29 - Kaymakamlar, ‹çiflleri Bakanl›¤› Müdürler Encümeninin
intihab› ve Bakan›n tasvibi üzerine müflterek karar ve
Cumhurbaflkan›n›n tasdikiyle tayin olunur.

Madde 29 - Kaymakamlar, ‹çiflleri Bakanl›¤› Müdürler Encümeninin
intihab› ve Bakan›n tasvibi üzerine müflterek karar ve
Cumhurbaflkan›n›n tasdikiyle tayin olunur.

Madde 29'a bir f›kra
eklenmifltir.

Madde 9 /1'in ikinci
cümlesi yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

‹kinci uyum paketi

Hizmet s›n›r›
Madde 9 - Kanun ve nizamlar ile bunlara dayal› olarak verilen emir ve
kararlar›n öngörmedi¤i hiçbir görev jandarmadan istenemez.

Hizmet s›n›r›

Madde 9 - Kanun ve nizamlar ile bunlara dayal› olarak verilen emir
ve kararlar›n öngörmedi¤i hiçbir görev jandarmadan istenemez.
Ancak, jandarma subaylar›na valilik ve kaymakaml›¤a, jandarma astsubaylar›na da bucak müdürlüklerine geçici bir süre ile vekalet görevi verilebilir.

10.03.1983 tarihli ve 2803 say›l› Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

Kaymakaml›¤a sadece mülki idare amirli¤i hizmetleri s›n›f›ndan olanlar vekalet edebilir.

‹lçe memurlar›n›n tayin usulü

‹lçe memurlar›n›n tayin usulü

Valiler;
Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler;
Diyanet ‹flleri Baflkan› ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri;
Yüksek Denetleme Kurulu Baflkan ve üyeleri;

1 SAYILI CETVEL

‹kinci uyum paketi

10.6.1949 tarihli ve 5442 say›l› ‹l ‹daresi Kanunu

1 Say›l› Cetvel
de¤ifltirilmifltir.

Yedinci uyum paketi

23.4.1981 tarihli ve 2451 say›l› Bakanl›klar ve Ba¤l› Kurulufllarda Atama Usulüne ‹liflkin Kanun
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Madde 4 yeniden
düzenlenmifltir.

Yedinci uyum paketi

Görevler
Madde 4 - Millî Güvenlik Kurulu, 2. maddede belirtilen millî güvenlik
ve Devletin millî güvenlik siyasetine iliflkin tan›mlar çerçevesinde
Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmas› ile
ilgili konularda tavsiye kararlar› al›r ve gerekli koordinasyonun
sa¤lanmas› için görüfl tespit eder; bu tavsiye kararlar›n› ve görüfllerini Bakanlar Kurulu’na bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine
getirir. Baflbakan, Millî Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararlar›n›n ve
görüfllerinin de¤erlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu’na sunulmas› ve
Bakanlar Kurulun’da kabulü halinde bu tavsiye kararlar›n›n uygulanmas›n›n koordinasyonu ve izlenmesi için bir Baflbakan yard›mc›s›n›
görevlendirebilir.

Görevler;

Madde 4 - Milli Güvenlik Kurulu;
a) Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmas› ile ilgili kararlar›n al›nmas› ve gerekli koordinasyonun sa¤lanmas› konular›nda görüfl tespit eder;
b) Devletin milli güvenlik siyaseti do¤rultusunda tespit edilen
milli hedeflerin ve haz›rlanan milli plan ve programlar›n gerçeklefltirilmesine iliflkin tedbirleri belirler;
c) Devletin milli güvenlik siyasetini etkileyecek milli güç
unsurlar›n› ve ülkenin siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik
durum ve geliflmelerini sürekli takip ederek de¤erlendirir, milli hedefler yönünde güçlenmelerini sa¤layacak temel esaslar› tespit eder;
d) Devletin varl›¤›, ba¤›ms›zl›¤›, ülkenin bütünlü¤ü ve bölünmezli¤i, toplumun huzur ve güvenli¤inin korunmas› hususunda zorunlu
gördü¤ü tedbirleri tespit eder;
e) Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve bütünlü¤ü sa¤lay›c›,
Türk milletini Atatürkçü düflünce, Atatürk ilke ve ink›laplar› do¤rultusunda ve milli ülkü ve de¤erler etraf›nda birlefltirerek milli hedeflere yönlendirici gerekli tedbirleri belirler. Say›lan bu hususlara
yönelmifl yurtiçi ve yurtd›fl› tehdide karfl› koymak, bu tehdidi etkisiz
k›lmak için gereken strateji ve temel esaslar ile birlikte planlama ve
uygulama hizmetleri konular›nda görüflleri, ihtiyaçlar› ve al›nmas›n›
lüzumlu gördü¤ü tedbirleri tespit eder;
f) Ola¤anüstü hallerde, s›k›yönetim, seferberlik veya savafl hali
ilan› için görüfl tespit eder;
g) Ola¤an hal ile savafl, savafl› gerektiren ve savafl sonras›
hallerde, kamu ve özel kurum ve kurulufllar ve vatandafllara düflecek
topyekün savunma, milli seferberlik ve di¤er konularda hizmet ve
yükümlülükler ile bu hususlarda yap›lacak planlara temel teflkil edecek esaslar› tespit eder;

9.11.1983 tarihli ve 2945 say›l› Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i Kanunu
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Madde 9 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Yedinci uyum paketi

Bu kararlara iliflkin uygulamalar Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli¤i taraf›ndan takip edilerek sonuçlar› hakk›nda Baflbakana,
Cumhurbaflkan›na ve Milli Güvenlik Kuruluna belli süreler içinde bilgi
verilir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i ayr›ca Bakanlar Kurulu karar›
haline getirilemeyen Milli Güvenlik Kurulu kararlar› ile bu kararlara
iliflkin geliflmeler hakk›nda da Cumhurbaflkan›na, Baflbakana ve Milli
Güvenlik Kuruluna bilgi sunar.

Madde 9 - Milli Güvenlik Kurulu kararlar›yla ilgili Bakanlar Kurulu
kararlar›n›n da¤›t›m› Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i
taraf›ndan yap›l›r.

Kararlar›n da¤›t›m ve takibi

Yedinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Kurul toplant›lar› Cumhurbaflkan›n›n baflkanl›¤›nda yap›l›r.
Cumhurbaflkan›n›n kat›lmad›¤› zamanlar Kurula Baflbakan baflkanl›k
eder.

Madde 5 - Kurul, iki ayda bir toplan›r. Gerekti¤inde Kurul,
Baflbakan›n teklifi üzerine veya do¤rudan Cumhurbaflkan›n›n
ça¤r›s› ile de toplan›r.

Madde 5 - Kurul ayda bir defa ola¤an toplan›r. Ayr›ca Cumhurbaflkan›n›n
gerekli gördü¤ü ve Baflbakan veya Genelkurmay Baflkan›n›n önerilerini
uygun buldu¤u hallerde ola¤anüstü de toplanabilir.

Madde 5/1
de¤ifltirilmifltir.

Kurul toplant›lar› Cumhurbaflkan›n›n baflkanl›¤›nda yap›l›r.
Cumhurbaflkan›n›n kat›lmad›¤› zamanlar Kurula Baflbakan baflkanl›k
eder.

Kurulun toplanmas›

Kurulun toplanmas›

Yedinci uyum paketi

h) Devletin milli güvenlik siyasetinin öngördü¤ü hususlar ve
topluma yönelik hizmetler ile topyekün savunma hizmetlerinin
gerektirdi¤i mali, ekonomik, sosyal, kültürel ve di¤er konulara iliflkin
tedbir ve ödeneklerin kalk›nma plan, program ve y›ll›k bütçelerde yer
almas›n› sa¤lamak üzere gerekli esaslar› tespit eder;
i) Milli güvenlik kapsam›na giren konularda yap›lan ve yap›lacak
milletleraras› antlaflmalar hakk›nda görüfl tespit eder.
Milli Güvenlik Kurulu, tespit etti¤i bu görüfl, tedbir ve esaslar›
kurul karar› halinde Bakanlar Kurulu’na bildirir ve kanunlarla verilen
di¤er görevleri yerine getirir.
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Madde 13 yeniden
düzenlenmifltir.

Yedinci uyum paketi
Madde 13 - Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i;
a) Millî Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür,

b) Millî Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine
getirir.

Madde 13 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i;

a) Milli Güvenlik Kurulunun 4. maddede say›lan görevleriyle ilgili
olarak; gerekli her türlü çal›flma, araflt›rma, inceleme ve
de¤erlendirmeleri yapar, bunlar›n sonuçlar›n› teklifleri ile birlikte
Cumhurbaflkan›, Baflbakan ve Milli Güvenlik Kuruluna sunar;

b) Milli Güvenlik Kurulu kararlar›n›n haz›rlanmas›nda ve bu kararlara
iliflkin Bakanlar Kurulu kararlar›n›n uygulanmas›nda, bakanl›klar ve
ilgili kurum ve kurulufllarla müflterek çal›flmalar yapar, uygulamalar›
takip ve kontrol eder, düzenleyici, yönlendirici ve koordine edici
iflbirli¤inde bulunur;
c) Milli Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür;

f) Silahl› Kuvvetler görev alan› d›fl›nda kalan topyekün savunma
hizmetlerini koordine eder ve bu konudaki düzenlemeleri takip eder.
Bu hizmetlerle ilgili plan ve esaslar›n tespiti, düzeltilmeleri ve
de¤ifliklik ifllemlerini yürütür. Bu esaslara göre bakanl›k, kurum ve
kurulufllar›n yapacaklar› planlar›n gerçekleflmesini ve uygulamalar›n›

e) Milli Güvenlik Kurulu kararlar› ile bunlara iliflkin Bakanlar Kurulu
kararlar› do¤rultusunda, 4. maddenin birinci f›kras›n›n (d) ve (e)
bentlerinde belirtilen konularda gerekli olan hizmet ve faaliyetleri
planlar, yürütür ve ilgili bakanl›k, kamu ve özel kurum ve kurulufllardaki bu konulara iliflkin uygulamalar› takip ve kontrol eder, yönlendirir ve koordine eder;

d) Bakanlar Kurulunun milli güvenli¤in sa¤lanmas› sorumlulu¤una
iliflkin olarak; Devletin savunma siyaseti d›fl›nda milli güvenlik
siyasetini tayin, tespit, uygulama ve gerekti¤inde düzeltme ve
de¤ifltirme görevlerini do¤rudan veya bakanl›k, kurum ve
kurulufllarla da yap›lacak müflterek çal›flmalarla araflt›r›r, inceler,
planlar haz›rlar ve bu konudaki uygulamalar› takip ve koordine eder,
yönlendirir, sonuçlar› de¤erlendirir;

Genel Sekreterli¤in görev ve yetkileri

Genel Sekreterli¤in görevleri
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Madde 15 yeniden
düzenlenmifltir.

Yedinci uyum paketi

Madde 14 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Yedinci uyum paketi

Genell Sekreter
Madde 15 - Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Baflbakan›n teklifi
ve Cumhurbaflkan›n›n onay› ile atan›r. Söz konusu ataman›n, Türk
Silâhl› Kuvvetleri mensuplar› aras›ndan yap›lmas›n›n öngörülmesi
hâlinde Genelkurmay Baflkan›n›n olumlu görüflü al›n›r.

Genel Sekreter

Yedinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 15 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral/Oramiral
rütbesinde Silahl› Kuvvetler mensuplar› aras›ndan Genelkurmay
Baflkan›n›n inhas›, Baflbakan›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar›
ile atan›r.

Madde 14 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i, 13. maddede
belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde, takip ve kontrol
edilmesinde, yönlendirilmesinde, koordine edilmesinde ve denetlenmesinde verilen direktifler çerçevesinde Cumhurbaflkan›, Baflbakan
ve Milli Güvenlik Kurulu ad›na yetkilidir.

Genel Sekreterli¤in yetkileri ;

i) Cumhurbaflkan›, Baflbakan ve Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen di¤er görevleri yürütür.

h) Milli güvenlik siyasetinin öngördü¤ü tedbirlerin al›nmas› ve
hizmetlerin yürütülmesi ile topluma yönelik hizmetler ve topyekün
savunma sivil hizmetlerinin gerektirdi¤i mali, ekonomik, sosyal ve
di¤er tedbirlerin kalk›nma, plan ve programlar›nda yer almas›, y›ll›k
bütçelerde bunlar için ödenek ayr›lmas› konular›nda, Devlet
Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› ile iflbirli¤i ve koordinasyonda
bulunur.

g) fiiddet olaylar›n›n yayg›nlaflmas› ve kamu düzeninin ciddi flekilde
bozulmas› sebepleriyle ilan edilen ola¤anüstü halde al›nacak tedbir,
yap›lacak ifl ve ifllemlerin tespit çal›flmalar›n› yapar, uygulamada
iflbirli¤inin sa¤lanmas› için gerekli tedbirleri tespit eder ve bu
konudaki tekliflerini Baflbakana sunar;

temin ve takip eder. Milletleraras› antlaflma ve anlaflmalar gere¤ince
ayn› konu ile ilgili hizmetleri yerine getirir ve getirilmesini sa¤lar.
Ola¤an hal ve savafl, savafl› gerektiren ve savafl sonras› hallerde
topyekün savunma sivil hizmetleri yönünden kamu ve özel
kurulufllara düflecek görev ve yükümlülüklere ait kanunî ve idari tedbirleri tespit ederek gerçekleflmesi için faaliyette bulunur;
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Madde 19 - Bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar› ile özel hukuk
tüzelkiflileri Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤ine gerekli olan
aç›k ve her derecede gizli bilgi ve belgeleri sürekli veya istenildi¤inde
vermek zorundad›rlar.

Madde 19 yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Geçici Madde 4 - Bu Kanunla 9.11.1983 tarihli ve 2945 say›l› Millî
Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i
Kanununda öngörülen düzenlemelere uygun olarak, 2945 say›l›
Kanunun 21. maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde bu
Kanunun yay›m› tarihinden itibaren üç ay içinde yönetmelik
ç›kar›l›r.

Yedinci uyum paketi ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 2/4 (a) bendi,
yürürlükten kald›r›lm›fl
ve ayn› f›kradaki “11”
ibaresi “10” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 2 - (De¤iflik: 6/3/1986 - 3266/2 md.)
Mevkute veya mevkute tan›m›na girmeyen di¤er bas›lm›fl eserlerin 1.
maddede belirtilen s›n›rlamaya tabi tutulabilmesi için Baflbakanl›k
bünyesinde oluflturulan yetkili kurulun, söz konusu eserlerin 18
yafl›ndan küçükler için muz›r oldu¤u hakk›nda bir karar vermesi
gereklidir.
Kurul, bas›lm›fl eserlerin küçükler için muz›r olup olmad›¤› hususunda yapaca¤› incelemede, 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunundaki
genel amaç ve temel ilkeleri gözönünde bulundurmak zorundad›r.
Kurul, bu Kanunla kendisine verilen görevlere ilaveten, Türk Ceza
Kanununun 426, 427 ve 428. maddelerinde tan›mlanan suçlarla ilgili
olarak yarg› organlar›na resmi bilirkiflilik yapmakla görevlidir.
Kurul;
a) (Mülga: 14/7/2004 - 5218/2 md.)
b) Baflbakanl›k taraf›ndan en az on befl y›l kamu hizmeti yapm›fl
kifliler aras›ndan seçilecek bir üye,

Madde 2 - (De¤iflik: 6/3/1986 - 3266/2 md.)

Mevkute veya mevkute tan›m›na girmeyen di¤er bas›lm›fl eserlerin
1. maddede belirtilen s›n›rlamaya tabi tutulabilmesi için Baflbakanl›k
bünyesinde oluflturulan yetkili kurulun, söz konusu eserlerin 18
yafl›ndan küçükler için muz›r oldu¤u hakk›nda bir karar vermesi
gereklidir.

Kurul, bas›lm›fl eserlerin küçükler için muz›r olup olmad›¤› hususunda yapaca¤› incelemede,1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunundaki
genel amaç ve temel ilkeleri gözönünde bulundurmak zorundad›r.

Kurul, bu Kanunla kendisine verilen görevlere ilaveten, Türk Ceza
Kanununun 426, 427 ve 428. maddelerinde tan›mlanan suçlarla ilgili
olarak yarg› organlar›na resmi bilirkiflilik yapmakla görevlidir.
Kurul;
a) Milli Güvenlik Kurulu taraf›ndan seçilecek bir üye,
b) Baflbakanl›k taraf›ndan en az on befl y›l kamu hizmeti yapm›fl
kifliler aras›ndan seçilecek bir üye,

21.6.1927 tarihli ve 1117 say›l› Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma Kanunu

Geçici Madde 4
eklenmifltir.

Yedinci uyum paketi

Bilgi ve belgeler

Yedinci uyum paket
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Kurul taraf›ndan gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak
görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonlar› kurulabilir. Kurulun,

Kurul taraf›ndan gerekli görülen hallerde sürekli veya geçici olarak
görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonlar› kurulabilir. Kurulun,

Kurul, üye say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplan›r ve toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile karar verir.

Kurulun çal›flma usul ve esaslar› ile sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirilece¤i Baflbakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikte
belirlenir.

Kurul, üye say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplan›r ve toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile karar verir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Baflbakanl›k taraf›ndan yerine getirilir.

Kurul Baflkan›, bu üyeler aras›ndan Baflbakanl›k taraf›ndan seçilir.
Üyelerin görev süresi 3 y›ld›r. Süresi dolanlar yeniden seçilebilirler.
Herhangi bir sebeple üyeli¤in sona ermesi halinde, yerine seçilecek
kifli kalan süreyi tamamlar.

Kurulun sekreterya hizmetleri Baflbakanl›k taraf›ndan yerine getirilir.
Kurulun çal›flma usul ve esaslar› ile sekreterya hizmetlerinin ne
suretle yerine getirilece¤i Baflbakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikte belirlenir.

Olmak üzere 10 üyeden teflekkül eder.
Kurul Baflkan›, bu üyeler aras›ndan Baflbakanl›k taraf›ndan seçilir.
Üyelerin görev süresi 3 y›ld›r. Süresi dolanlar yeniden seçilebilirler.
Herhangi bir sebeple üyeli¤in sona ermesi halinde, yerine seçilecek
kifli kalan süreyi tamamlar.

Olmak üzere 11 üyeden teflekkül eder.

c) Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan idari nitelikte görevlerde bulunan
hakim ve Cumhuriyet Savc›lar› aras›ndan seçilecek bir üye,
d) ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan üst kademe yöneticileri aras›ndan
seçilecek bir üye,
e) Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakanl›¤› taraf›ndan, Talim ve
Terbiye Kurulu üyeleri aras›ndan seçilecek iki üye,
f) Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›nca t›p dal›ndan seçilecek bir
üye,
g) Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan, güzel sanatlar dal›nda ün
yapm›fl kifliler aras›ndan seçilecek bir üye,
h) Yüksek Ö¤retim Kurulunun, sosyal bilimler dal›nda akademik
kariyer yapm›fl ve en az doktor unvan›n› alm›fl üniversite ö¤retim elemanlar› aras›ndan seçece¤i bir üye,
i) Diyanet ‹flleri Baflkan› taraf›ndan Din ‹flleri Yüksek Kurulu
üyeleri aras›ndan seçilecek bir üye,
j) Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir Gazeteciler Cemiyetleri’nin tespit edecekleri birer bas›n mensubu aday aras›ndan Bas›n Yay›n ve
Enformasyon Genel Müdürlü¤ünce kura ile tespit edilecek bir üye,

c) Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan idari nitelikte görevlerde bulunan
hakim ve Cumhuriyet Savc›lar› aras›ndan seçilecek bir üye,
d) ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan üst kademe yöneticileri aras›ndan
seçilecek bir üye,
e) Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakanl›¤› taraf›ndan, Talim ve
Terbiye Kurulu üyeleri aras›ndan seçilecek iki üye,
f) Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›nca t›p dal›ndan seçilecek bir
üye,
g) Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan, güzel sanatlar dal›nda
ün yapm›fl kifliler aras›ndan seçilecek bir üye,
h) Yüksek Ö¤retim Kurulunun, sosyal bilimler dal›nda akademik
kariyer yapm›fl ve en az doktor unvan›n› alm›fl üniversite ö¤retim elemanlar› aras›ndan seçece¤i bir üye,
i) Diyanet ‹flleri Baflkan› taraf›ndan Din ‹flleri Yüksek Kurulu
üyeleri aras›ndan seçilecek bir üye,
j) Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir Gazeteciler Cemiyetleri’nin tespit edecekleri birer bas›n mensubu aday aras›ndan Bas›n Yay›n ve
Enformasyon Genel Müdürlü¤ünce kura ile tespit edilecek bir üye,
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Madde 6 (b) f›kras›n›n
(3) numaral› bendi
yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

Madde 6 - (De¤iflik: 2/12/1987 - KHK - 301/1 md.)
a. Yüksekö¤retim Kurulu, tüm yüksek ö¤retimi düzenleyen ve yüksekö¤retim kurumlar›n›n faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkli¤e ve kamu tüzel
kiflili¤ine sahip bir kurulufltur.
Yüksekö¤retim Kuruluna; Yüksekö¤retim Denetleme Kurulu, Ö¤renci
Seçme ve Yerlefltirme Merkezi ile gerekli planlama, araflt›rma,
gelifltirme, de¤erlendirme, bütçe, yat›r›m ve koordinasyon faaliyetleri
ile ilgili birimler ba¤l›d›r.
b. Yüksekö¤retim Kurulu;
(1) Cumhurbaflkan› taraf›ndan, rektörlük ve ö¤retim üyeli¤inde
baflar›l› hizmet yapm›fl profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen
yedi,
(2) (De¤iflik: 23/12/1988 - KHK - 351/13 md.) Bakanlar Kurulunca
temayüz etmifl üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri
aras›ndan, (hakim ve savc› s›n›f›ndan olanlar için Bakanl›¤›n ve kendilerinin muvafakat› al›nmak kayd›yla)seçilen yedi,
(3) (Mülga: 14/7/2004 - 5218/2 md.)
(4) (‹ptal:Ana.Mah.`nin 14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48
say›l› Karar› ile)
(5) Üniversiteleraras› Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör
ö¤retim üyelerinden seçilen yedi
kifliden oluflur.

a. Yüksekö¤retim Kurulu, tüm yüksek ö¤retimi düzenleyen ve yüksekö¤retim kurumlar›n›n faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkli¤e ve kamu tüzel
kiflili¤ine sahip bir kurulufltur.

Yüksekö¤retim Kuruluna; Yüksekö¤retim Denetleme Kurulu,
Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi ile gerekli planlama,
araflt›rma, gelifltirme, de¤erlendirme, bütçe, yat›r›m ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler ba¤l›d›r.

b. Yüksekö¤retim Kurulu;
(1) Cumhurbaflkan› taraf›ndan, rektörlük ve ö¤retim üyeli¤inde
baflar›l› hizmet yapm›fl profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen
yedi,
(2) (De¤iflik: 23/12/1988 - KHK - 351/13 md.) Bakanlar
Kurulunca temayüz etmifl üst düzeydeki Devlet görevlileri veya
emeklileri aras›ndan, (hakim ve savc› s›n›f›ndan olanlar için
Bakanl›¤›n ve kendilerinin muvafakat› al›nmak kayd›yla)seçilen yedi,
(3) Genelkurmay Baflkanl›¤›nca seçilen bir,
(4) (‹ptal:Ana.Mah.`nin 14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48
say›l› Karar› ile)
(5) Üniversiteleraras› Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör
ö¤retim üyelerinden seçilen yedi kifliden oluflur.

bu komisyonlarda görev yapmas›n› uygun görece¤i kamu personeli
Baflbakanl›kça görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi
olanlara verilecek huzur hakk› ile kamu görevlisi olmayan kurul
üyelerine ödenecek huzur ücreti Baflbakanl›kça belirlenir. Bu amaçla
her y›l Baflbakanl›k bütçesine gerekli ödenek konulur.

Madde 6 - (De¤iflik: 2/12/1987 - KHK - 301/1 md.)

4.11.1981 tarihli ve 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu

bu komisyonlarda görev yapmas›n› uygun görece¤i kamu personeli
Baflbakanl›kça görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi
olanlara verilecek huzur hakk› ile kamu görevlisi olmayan kurul
üyelerine ödenecek huzur ücreti Baflbakanl›kça belirlenir. Bu amaçla
her y›l Baflbakanl›k bütçesine gerekli ödenek konulur.
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(2),(3),(...) (1) ) ve (5). bentlere göre seçilenlerin üyelikleri
Cumhurbaflkan›n›n onay› ile kesinleflir. Bu bentlerde belirtilenlerin
seçimleri bir ay içinde, Cumhurbaflkan› taraf›ndan onaylanmayanlar›n
yerine yeni adaylar›n seçimleri ise iki hafta içinde yap›lmad›¤›
takdirde, Cumhurbaflkan›nca do¤rudan atama yap›l›r.
Kamu kurum ve kurulufllar›nda görevli olanlardan üyeli¤e seçilenlerin
kurumlar›yla iliflkileri devam eder.
Kurul üyeli¤inin süresi dört y›ld›r. Dört y›ll›k görev süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Kuruldan ayr›lanlar›n yerine yeniden dört
y›l süreyle seçim ve atama yap›l›r. Süreleri sona eren üyelerin Kurula
yeniden seçilmeleri mümkündür.
c. Yüksekö¤retim Kurulu Organlar›;Genel Kurul,Baflkan ve
Yürütme Kurulu`ndan ibarettir.
Yüksekö¤retim Genel Kurulu,yukar›daki (b) f›kras›nda yaz›l› kiflilerden oluflur. Genel Kurul her yar› y›lda en az üç defa toplan›r. Baflkan›n
ça¤r›s› veya üyelerin en az üçte birinin yaz›l› iste¤i üzerine ola¤anüstü
toplant›lar yap›labilir.
Cumhurbaflkan›, Kurul üyeleri aras›ndan dört y›l süreyle bir Baflkan
seçer. Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yüksekö¤retim Genel
Kurulu ve Yürütme Kurulu kararlar›n›n uygulanmas›ndan sorumlu
olan Baflkan, Kurulu temsil eder, seçimi Kurula verilen akademik personelin ve di¤er kiflilerin atamalar›n› yapar.
Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakan›,gerekli gördü¤ü hallerde,Kurula
kat›l›r ve baflkanl›k eder.
Yürütme Kurulu,Baflkan dahil dokuz kifliden oluflur.Yürütme
Kuruluna kat›lacak olan ve Genel Kurul üyeleri aras›ndan seçilecek iki
baflkan vekilinden biri Kurul Baflkan›nca;di¤eri ise Genel Kurul
taraf›ndan seçilir. Genel Kurulca Yürütme Kuruluna kat›lacak di¤er alt›
üyenin ikisi 6. maddenin (b) f›kras›n›n (1). bendinde;ikisi ayn› f›kran›n
(2), (3) (...)(2). bendlerinde; ikisi ise ayn› f›kran›n
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y›l süreyle seçim ve atama yap›l›r. Süreleri sona eren üyelerin Kurula
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ola¤anüstü toplant›lar yap›labilir.

Cumhurbaflkan›, Kurul üyeleri aras›ndan dört y›l süreyle bir Baflkan
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Yürütme Kurulu, Baflkan dahil dokuz kifliden oluflur.Yürütme
Kuruluna kat›lacak olan ve Genel Kurul üyeleri aras›ndan seçilecek iki
baflkan vekilinden biri Kurul Baflkan›nca;di¤eri ise Genel Kurul
taraf›ndan seçilir. Genel Kurulca Yürütme Kuruluna kat›lacak di¤er
alt› üyenin ikisi 6. maddenin (b) f›kras›n›n (1). bendinde;ikisi ayn›
f›kran›n (2), (3) (...)(2). bendlerinde; ikisi ise ayn› f›kran›n
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(5). bendinde belirtilen üyeler aras›ndan seçilir. (Ek: 23/12/1988 KHK - 351/13 md.) Hakim ve savc› s›n›f›ndan olan üye, Yürütme
Kurulu üyeli¤ine seçilemez.
Baflkan, Yüksekö¤retim Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu’na
baflkanl›k eder. Baflkan›n yoklu¤unda, Baflkan›n görevlendirdi¤i
baflkan vekillerinden biri Baflkana vekalet eder.
Genel Kurul, Yüksekö¤retim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden, Yüksekö¤retimin planlanmas›, düzenlenmesi, yönetilmesi ve
denetlenmesi, yönetmeliklerin haz›rlanmas›, yüksekö¤retim üst kurulufllar›yla, üniversitelerce haz›rlanan bütçelerin tetkik ve onaylanmas›
ile rektörlüklere aday gösterme d›fl›nda kalan yetki ve görevlerinden
uygun gördü¤ü bölümleri Yürütme Kurulu’na devredebilir.
Yüksekö¤retim Genel Kurulu`nun toplant› nisab› on dört, Yürütme
Kurulu’nun toplant› nisab› ise alt›d›r.Genel Kurul ile Yürütme
Kurulu’nda kararlar toplant›ya kat›lanlar›n oy çoklu¤u ile al›n›r.
Oylamalarda eflitlik olmas› halinde, Baflkan›n oyu iki say›l›r.
d. Yürütme Kurulu’nun Baflkan ve Üyelerinin ücretleri 657 say›l›
Devlet Memurlar› Kanunu’na göre en yüksek Devlet memuruna ödenen ayl›k (ek gösterge, yan ödeme ve her çeflit tazminatlar dahil) iki
kat›n› geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Yürütme
Kurulu’nda görev alanlara ayr›ca kamu kurumlar›nca ücret ödenmez.
Emekli olanlar›n ise emekli
-----------------(1) Bu f›krada yeralan "(4)" rakam›, Anayasa Mahkemesi’nin
14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 say›l› karar›yla iptal edilmifl olup metinden ç›kar›lm›flt›r. (Bkz: 2/8/1997-23068)
(2) Bu f›krada yeralan "ve (4)" ba¤lac›yla rakam›, Anayasa
Mahkemesi’nin 14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 say›l›
karar›yla iptal edilmifl olup metinden ç›kar›lm›flt›r. (Bkz: 2/8/1997-

(5). bendinde belirtilen üyeler aras›ndan seçilir. (Ek: 23/12/1988 KHK - 351/13 md.) Hakim ve savc› s›n›f›ndan olan üye,Yürütme
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d. Yürütme Kurulu’nun Baflkan ve Üyelerinin ücretleri 657 say›l›
Devlet Memurlar› Kanunu’na göre en yüksek Devlet memuruna ödenen ayl›k (ek gösterge, yan ödeme ve her çeflit tazminatlar dahil) iki
kat›n› geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Yürütme
Kurulu’nda görev alanlara ayr›ca kamu kurumlar›nca ücret ödenmez.
Emekli olanlar›n ise emekli
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(2) Bu f›krada yeralan "ve (4)" ba¤lac›yla rakam›, Anayasa
Mahkemesi’nin 14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 say›l›
karar›yla iptal edilmifl olup metinden ç›kar›lm›flt›r. (Bkz: 2/8/1997-
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23068) ayl›klar›n›n ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulu`nda
görev alan kamu personelinin her türlü özlük haklar› sakl› kal›r ve
ayl›ks›z izinli say›l›rlar.
Yüksekö¤retim Genel Kurulu’nun Yürütme Kurulu d›fl›nda kalan
üyelerine ödenecek toplant›ya kat›lma ücreti (huzur hakk›), her
toplant› için devlet memur ayl›klar› kat say›s›n›n (4000) rakam› ile
çarp›m› sonucunda bulunacak mebla¤d›r.
Ancak, bir y›lda on ikiden fazla toplant›ya kat›lma ücreti (huzur hakk›)
ödenemez.
e. Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul Baflkan› ve
Yürütme Kurulu üyeleri; kamu yarar›na çal›flan dernek ve kurumlar ile
vak›flar ve bunlar›n kurmufl oldu¤u kurum ve kurulufllarda herhangi
bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler d›fl›nda herhangi bir kamu kuruluflunda ve özel
kurulufllarda çal›flamazlar.
Bakanlar Kurulunca görevlendirme d›fl›nda herhangi bir nedenle bir
y›l içinde y›ll›k izin, hastal›k ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete
devam etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri görevlerinden ayr›lm›fl
say›l›rlar.
f. Yüksekö¤retim Kurulu’nun,asli görevleri ile iliflkileri kesilmeyen
üyeleri hariç di¤er üyeleri, seçim ve göreve devamlar›nda kanunlarda
öngörülen yafl haddine tabi de¤ildirler.

23068) ayl›klar›n›n ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulu`nda
görev alan kamu personelinin her türlü özlük haklar› sakl› kal›r ve
ayl›ks›z izinli say›l›rlar.
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çarp›m› sonucunda bulunacak mebla¤d›r.

Ancak, bir y›lda on ikiden fazla toplant›ya kat›lma ücreti (huzur hakk›)
ödenemez.

e. Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul Baflkan›
ve Yürütme Kurulu üyeleri; kamu yarar›na çal›flan dernek ve kurumlar ile vak›flar ve bunlar›n kurmufl oldu¤u kurum ve kurulufllarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler d›fl›nda herhangi bir kamu kuruluflunda ve özel
kurulufllarda çal›flamazlar.

Bakanlar Kurulunca görevlendirme d›fl›nda herhangi bir nedenle bir
y›l içinde y›ll›k izin, hastal›k ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete
devam etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri görevlerinden ayr›lm›fl
say›l›rlar.

f. Yüksekö¤retim Kurulu’nun, asli görevleri ile iliflkileri
kesilmeyen üyeleri hariç di¤er üyeleri, seçim ve göreve devamlar›nda
kanunlarda öngörülen yafl haddine tabi de¤ildirler.
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Madde 6 - Haberleflme Yüksek Kurulu, Baflbakan›n veya görevlendirece¤i bir Devlet Bakan›n›n baflkanl›¤›nda ‹çiflleri ve Ulaflt›rma
Bakanlar› ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli ‹stihbarat
Teflkilat› Müsteflar› ve Genelkurmay Muhabere Elektronik
Baflkan›’ndan oluflan bir üst kuruldur.
Kurul Baflkan› ve Baflbakanca gerek görülen di¤er bakanlar ile kamu
kurum ve kurulufllar› yetkilileri Kurul toplant›lar›na kat›l›r.
Kurul, Mart ve Eylül aylar›nda olmak üzere y›lda iki defa toplan›r.
Baflbakan, re’sen veya Ulaflt›rma Bakan›n›n teklifi üzerine
gerekti¤inde ayr›ca Kurulu toplant›ya ça¤›rabilir.
Kurulun çal›flma usul ve esaslar› Baflbakanl›kça düzenlenir.

Madde 6 - Haberleflme Yüksek Kurulu, Baflbakan›n veya görevlendirece¤i bir Devlet Bakan›n›n baflkanl›¤›nda ‹çiflleri ve Ulaflt›rma
Bakanlar› ile Milli ‹stihbarat Teflkilat› Müsteflar› ve Genelkurmay
Muhabere Elektronik Baflkan›’ndan oluflan bir üst kuruldur.
Kurul Baflkan› ve Baflbakanca gerek görülen di¤er bakanlar ile kamu
kurum ve kurulufllar› yetkilileri Kurul toplant›lar›na kat›l›r.
Kurul, Mart ve Eylül aylar›nda olmak üzere y›lda iki defa toplan›r.
Baflbakan, re’sen veya Ulaflt›rma Bakan›n›n teklifi üzerine
gerekti¤inde ayr›ca Kurulu toplant›ya ça¤›rabilir.
Kurulun çal›flma usul ve esaslar› Baflbakanl›kça düzenlenir.

Madde 6/1'in (d) bendi
yürürlükten kald›r›lm›fl
ve ayn› f›krada yer alan
”9” ibaresi “8” olarak
de¤ifltirilmifltir.

Sekizinci uyum paketi

Madde 6. - Üst Kurul, en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim görmüfl,
meslekleriyle ilgili konularda kamu veya özel kurulufllarda en az on
y›l görev yapm›fl, meslekî aç›dan yeterli bilgiye, deneyime ve Devlet
memuru olma niteli¤ine sahip, otuz yafl›n› doldurmufl kifliler
aras›ndan;
a) Siyasî parti gruplar›nca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›k
Divan› oluflum formülüne göre belirlenecek kontenjan do¤rultusunda gösterilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca
seçilecek befl,
b) Yüksekö¤retim Kurumu Genel Kurulunun, Kurul üyesi
olmayan elektrik-elektronik, iletiflim, kültür-sanat ve bas›n-yay›n dallar›ndan gösterece¤i dört aday aras›ndan Bakanlar Kurulunca seçilecek iki,
c) En çok sar› bas›n kart› sahibi üyesi bulunan iki gazeteciler
cemiyeti ile Bas›n Konseyi’nin ortaklafla gösterece¤i iki aday
aras›ndan Bakanlar Kurulunca seçilecek bir,

Madde 6. - Üst Kurul, en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim görmüfl,
meslekleriyle ilgili konularda kamu veya özel kurulufllarda en az on y›l
görev yapm›fl, meslekî aç›dan yeterli bilgiye, deneyime ve Devlet
memuru olma niteli¤ine sahip, otuz yafl›n› doldurmufl kifliler
aras›ndan;
a) Siyasî parti gruplar›nca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›k
Divan› oluflum formülüne göre belirlenecek kontenjan do¤rultusunda
gösterilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek befl,
b) Yüksekö¤retim Kurumu Genel Kurulunun, Kurul üyesi olmayan
elektrik-elektronik, iletiflim, kültür-sanat ve bas›n-yay›n dallar›ndan
gösterece¤i dört aday aras›ndan Bakanlar Kurulunca seçilecek iki,
c) En çok sar› bas›n kart› sahibi üyesi bulunan iki gazeteciler
cemiyeti ile Bas›n Konseyi’nin ortaklafla gösterece¤i iki aday
aras›ndan Bakanlar Kurulunca seçilecek bir,

3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun

Madde 6/1'de yer alan
“Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri” ibaresi
madde metninden
ç›kar›lt›lm›flt›r.

Sekizinci uyum paketi

2813 say›l› Telsiz Kanunu
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Ek Madde 12
eklenmifltir.

Yedinci uyum paketi

21.2.1967 tarihli ve 832 say›l› Say›fltay Kanunu

Üst Kurul üyelerinin görev süresi dört y›ld›r. Üyelerinin görev
süresinin bitiminden iki ay önce kurum ve kurulufllar veya partiler
yeni seçimlerini yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›’na
veya Bakanlar Kurulu’na bildirir. Herhangi bir sebeple boflalma
olmas› halinde o kiflinin seçildi¤i usule göre kurum ve kurulufl veya
partiler taraf›ndan adaylar bir ay içinde teklif edilerek Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunca veya Bakanlar Kurulunca seçim
ifllemi yap›l›r. Bu flekilde seçilen kifli, yerine seçildi¤i kiflinin görev
süresini tamamlar. Üyenin altm›fl befl yafl›n› doldurmas› halinde
üyeli¤i son bulur.

d) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i’nin kamu görevlileri
aras›ndan gösterece¤i iki aday aras›ndan Bakanlar Kurulunca seçilecek bir,
kifliden olmak üzere 9 üyeden oluflur.
Üst Kurulun üyelerinin seçimine iliflkin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu karar› ile Bakanlar Kurulu karar› Resmî Gazete’de
yay›mlan›r.

Ek Madde 12- Türkiye Büyük Millet Meclisi araflt›rma, soruflturma
ve ihtisas komisyonlar›n›n karar›na istinaden Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baflkanl›¤›’n›n talebi üzerine Say›fltay, talep edilen konuyla s›n›rl› olmak kayd›yla denetimine tâbi olup olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n özellefltirme, teflvik, borç ve kredi uygulamalar›
dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kurulufllar›n›n hesap ve
ifllemleri ile ayn› usule ba¤l› olarak, kullan›lan kamu kaynak ve
imkânlar›ndan yararlanma çerçevesinde her türlü kurum, kurulufl,
fon, iflletme, flirket, kooperatif, birlik, vak›f ve dernekler ile benzeri teflekküllerin hesap ve ifllemlerini denetleyebilir. Denetim

Üst Kurul üyelerinin görev süresi dört y›ld›r. Üyelerinin görev
süresinin bitiminden iki ay önce kurum ve kurulufllar veya partiler
yeni seçimlerini yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›’na
veya Bakanlar Kurulu’na bildirir. Herhangi bir sebeple boflalma
olmas› halinde o kiflinin seçildi¤i usule göre kurum ve kurulufl veya
partiler taraf›ndan adaylar bir ay içinde teklif edilerek Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunca veya Bakanlar Kurulunca seçim ifllemi
yap›l›r. Bu flekilde seçilen kifli, yerine seçildi¤i kiflinin görev süresini
tamamlar. Üyenin altm›fl befl yafl›n› doldurmas› halinde üyeli¤i son
bulur.

d) Mülga madde: 14/07/2004 - 5218 S.K./2. md.)
Kifliden olmak üzere 8 üyeden oluflur.
Üst Kurulun üyelerinin seçimine iliflkin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu karar› ile Bakanlar Kurulu karar› Resmî Gazete’de
yay›mlan›r.

244
Cumhurbaflkanl›¤› bu madde kapsam› d›fl›ndad›r.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelen denetim taleplerine
Say›fltayca öncelik verilir. Bu taleplerin Say›fltayca ne flekilde
karfl›lanaca¤›na iliflkin esas ve usuller ile Say›fltay d›fl›ndan
Birinci Baflkanca uzman görevlendirilme esas ve usulleri
Say›fltayca düzenlenecek yönetmeliklerde tespit edilir.

Say›fltay Birinci Baflkan›, Say›fltay Kanunu gere¤ince yap›lacak
denetimler s›ras›nda gerekli görmesi halinde, meslek mensuplar›yla birlikte Say›fltay d›fl›ndan uzman çal›flt›rmaya yetkilidir.

Silâhl› Kuvvetlerin elinde bulunan Devlet mallar›n›n denetlenmesi, millî savunma hizmetlerinin gerektirdi¤i gizlilik esaslar›na
uygun olarak yap›l›r. Bu denetimin yap›lmas›na iliflkin esas ve
usuller, Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n ve Say›fltay›n görüflü al›nmak
suretiyle Millî Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak
Bakanlar Kurulunca kabul edilen "G‹ZL‹" gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir.

sonuçlar›, ilgili komisyonlarda de¤erlendirilmek üzere Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›’na sunulur.

VI. B‹RDEN FAZLA AB UYUM YASA PAKET‹YLE DE⁄‹fiT‹R‹LEN
KANUN MADDELER‹

• Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 327, 335, 110, 283, 305, 421
• Dernekler Kanunu Madde 4, 5, 6, 11,12,16, 38
• Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu Madde 16
• Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde 445, 448
• Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Hakk›nda Kanun Madde 4, 6
• Siyasi Partiler Kanunu Madde 102
• Terörle Mücadele Kanunu Madde 7 ve 8, 17
• Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Madde 17 ve 19
• Türk Ceza Kanunu Madde 159, 765
• Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname Ek Madde 3
• Vak›flar Kanunu Madde 1
• Yabanc› Dilde E¤itim ve Ö¤renim Kanunu Madde 2
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Madde Bafll›¤›

Ek Madde 1 eklenmifltir.

De¤ifliklik

‹ade talebinin kabule flayan olmad›¤› karar› ve mercii

Madde 335

Madde 445

‹adei muhakeme

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Muhakemenin iadesi ve yaz›l› emir

Madde 327

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

Geçici Madde 2

Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun

445/a f›kras› yürürlükten kald›r›lm›fl ve
maddeye (11) bent eklenmifltir.

445/a f›kras› eklenmifltir.

Eklenen f›kra yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Bir f›kra eklenmifltir.

327/a f›kras› yürürlükten kald›r›lm›fl ve
maddeye (6) bent eklenmifltir.

327/a f›kras› eklenmifltir.

Geçici Madde 2 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

A‹HM KARARLARININ UYGULANMASI-YARGILAMANIN ‹ADES‹

Ek Madde 1

Damga Vergisi Kanunu

A‹HM KARARLARININ UYGULANMASI

Madde No.

Kanun Ad›
I

II

l

l

l

III

l

IV

AB Uyum Yasa Paketleri

lX

X

lX

X

V

VI

VII. AB UYUM YASA PAKETLER‹YLE DE⁄‹fiT‹R‹LEN KANUN MADDELER‹ REFERANS Ç‹ZELGES‹ 1
(Konu bafll›klar›na göre)

VII

VIII
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‹adei muhakeme

Madde 448

Yarg›laman›n Yenilenmesi
Geçici Madde 5 eklenmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir.

Bir f›kra eklenmifltir.
Eklenen f›kra yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Bir f›kra eklenmifltir.

Toplant›n›n yasaklanmas› veya ertelenmesi

Yasaklama veya erteleme karar›n›n tebli¤i

‹l veya ‹lçelerde bütün toplant›lar›n yasaklanmas›

Amaç d›fl› toplant› ve gösteri yürüyüflü

Madde 17

Madde 18

Madde 19

Madde 21

Madde 3/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 10/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 16/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 19/1 de¤ifltirilmifltir.
Maddeye bir cümle eklenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Amaç

Dernek kurma hakk›

Madde 1

Madde 4

Dernekler Kanunu

Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde 1/1 de¤ifltirilmifltir.

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜ⁄Ü

Toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk›
Toplant› fiekil ve fiartlar› - Düzenleme Kurulu
Bildirim verilmesi
Birden fazla toplant›lar› erteleme
Toplant›n›n bölge valili¤i ve ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ertelenmesi

Madde 3
Madde 9
Madde 10
Madde 15
Madde 16

Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-BARIfiÇIL TOPLANTI VE GÖSTER‹ YÜRÜYÜfiLER‹

Geçici Madde 5

Madde 53

‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu

‹adei muhakeme

Madde 447

l

X

l

l

l
l

l

l
lX

l
l
l

l

l

l

l
l

l
l
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Uluslararas› faaliyet yasa¤›
Dernek tüzü¤ü
Kurulufl bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt d›fl›ndaki faaliyetleri

Yurt d›fl›nda kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri

Dernek kütü¤ü ve kay›t iflleri
Üye olma hakk›

Üyeli¤in sona ermesi
Üyelerin haklar›

fiubelerin kuruluflu

Federasyon ve Konfederasyonlar - Kurulufl

Ö¤renci derneklerinin amaç ve faaliyetleri

Madde 7
Madde 8
Madde 10

Madde 11

Madde 12

Madde 15
Madde 16

Madde 17
Madde 18

Madde 31

Madde 34

Madde 38

Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.

Yabanc› dernek ve kurulufllarla iliflki

Bildiri yay›nlanmas›

Madde 44

Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde 8/3 de¤ifltirilmifltir.
Madde 10/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 16/3 de¤ifltirilmifltir.
Madde 16/4 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde 17/1 de¤ifltirilmifltir.
18/5 e cümleler eklenmifltir.
Madde 31/1 de¤ifltirilmifl ve 31/3
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 43

Madde 40

Kamu hizmeti görevlilerinin kuraca¤› derneklerin amac› ve
faaliyetleri
Milli savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine
haz›rlay›c› faaliyette bulunma yasa¤›

Baz› ad, iflaret ve dilleri kullanma yasa¤›

Madde 6

Madde 39

Kurulmas› yasak olan dernekler

Madde 5

l

l
l

l

X

l

X

l

l

X

X

l

l

l

l

l

X

X

l

l

l

lX

l

X

l
l
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Ceza hükümleri
Ceza hükümleri

Genel denetim
Dernekler Özel Denetleme Grubu oluflturulmas›
Kamu yarar›na çal›flan derneklerin mali denetimi
Ö¤renci dernekleri organlar›nda görev alma yasa¤›
Defter ve kay›tlar
Dernek birimi

Dernekler-Kuruluflu-Tan›m›
Dernekler-Üyelik-Kazan›lmas›-Kural
Dernekler-Üyelik-Sona ermesi-Ç›kma ‹le
Dernekler-Organlar-Genel Kurul-Oy hakk›ndan yoksunluk
Dernekler-Derneklerin faaliyetleri-Uluslararas›
faaliyetler-Faaliyet serbestli¤i
Dernekler-Derneklerin faaliyetleri-Uluslararas›
faaliyetler-Yabanc› dernekler
Dernekler-Derneklerin örgütlenmesi-fiube açmalar›-Kuruluflu

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 65

Ek Madde 3

Avukatl›k Kanunu

Geçici Madde 1

Serbest Bölgeler Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-SEND‹KAL HAKLAR

Madde 94

Madde 92

Madde 91

Madde 56
Madde 64
Madde 66
Madde 82

Türk Medeni Kanunu

Madde 45
Madde 46
Madde 47
Madde 56
Madde 62
Madde 73
Madde 82
Madde 83

X

X

l
l
l
l

X

Ek Madde 3/2’nin birinci cümlesi madde
metninden ç›kar›lm›flt›r.

l

l

l

X

X

l
l

X
X

l
l

Madde metninden ifade ç›kar›lm›flt›r.

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 94/2 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde 56/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde 64/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde 66/1 de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.

Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

250

Seçim dönemi-Seçim bafllang›ç tarihi ve seçim günü

Milletvekili seçilemeyecek olanlar

Seçimin veya tutana¤›n iptali

Madde 11

Madde 39

Bir f›kra eklenmifltir.
Madde 11'in (f) bendinin (1) ve (3) say›l›
alt bentleri de¤ifltirilmifltir.
Madde 39/3 de¤ifltirilmifltir.

Madde 8/2 de¤ifltirilmifltir.

Ba¤›fllar
Siyasi partilerin kapat›lmas› görevli mahkeme ve savc›l›k
Siyasi partilerle ilgili yasaklara ayk›r›l›k halinde dava aç›lmas›
Anayasadaki yasalara ayk›r›l›k halinde partilerin kapat›lmas›

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n isteklerine uyulmamas› halinde
yap›lacak ifllem

Madde 66
Madde 98
Madde 100
Madde 101

Madde 102

Madde 111

Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olmas› hali
Di¤er sebeplerle dava aç›lmas›
Ceza Hükümleri - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na ve Anayasa
Mahkemesi’ne gerekli bilgilerin verilmemesi

Siyasi partilere üye olma

Madde 11

Madde 103
Madde 104

Partilerin kurulmas›

Madde 8

Maddeye (d) bendi eklenmifltir.

Bir f›kra eklenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde 102/1 ve 102/3 de¤ifltirilmifltir.

Madde 8/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde 11/2 (b) bendinin (2), (3) ve (5)
nolu altbentleri de¤ifltirilmifltir.
Madde 66/2 de¤ifltirilmifltir.
Maddeye 98/1'e bir cümle eklenmifltir.
Madde 100/1 de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde 102/1 ve 102/3 de¤ifltirilmifltir.

Madde yeniden düzenlenmifltir.

Siyasi Partiler Kanunu

Madde yeniden düzenlenmifltir.

Özel radyo ve televizyonlarla yay›n

Madde 149/A Özel radyo ve televizyon yay›nlar›na iliflkin suçlar

Madde 55/A

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun

Ara seçimi

Madde 7

Milletvekili Seçimi Kanunu

Madde 8

Mahalli ‹dareler ile Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanun

S‹YAS‹ VE MEDEN‹ HAKLAR- S‹YAS‹ PART‹LER

l

l
l

l
l

l

l
l
l
l
l

l

l
l

l
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Mevkute yay›m›
Mevkute sahibinin haklar›
Bas›nda mesuliyet
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri

Tan›mlar
Denetim
‹darenin yetkisi

Terör örgütleri

Devletin bölünmezli¤i aleyhine propaganda

Madde 7

Madde 8

Geçici Madde 10

Terör tan›m›

Madde 1

Terörle Mücadele Kanunu

Madde 3
Madde 6
Madde 9

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu

Ek Madde 2
Ek Madde 3

Ek Madde 1

Madde 5
Madde 15
Madde 16
Madde 21
Madde 22
Madde 24
Madde 25
Madde 30
Madde 31
Madde 33
Madde 34

Bas›n Kanunu

Madde 7/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde 7/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Geçici Madde 10 eklenmifltir.

Madde 1/1 ve 1 /2 de¤ifltirilmifltir.

Madde 3/b bendi de¤ifltirilmifltir.
Madde 6/6'n›n birinci cümlesi de¤ifltirilmifltir.
Madde 9/3 de¤ifltirilmifl ve bir f›kra eklenmifltir.

Madde 1/1 ve 1/ 2 yeniden düzenlenmifl
ve 1/3 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde 16/5 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 30/3 de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde 33/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde 34/2 de¤ifltirilmifltir.

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-DÜfiÜNCE VE ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄Ü

l

l

lX
l

X

X

X

l
l

l
l
l
l
l

l
l

X

l

l

l
l
l

l
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Geçen fas›llar aras›nda müflterek hükümler (konu)
‹fl ve çal›flma hürriyeti aleyhindeki cürümler
Suç ifllemeye tahrik, korku ve panik yaratma amac›yla tehdit
Adab› umumiye ve nizam› aile aleyhinde cürümler
Adab› umumiye ve nizam› aile aleyhinde cürümler

Madde 169
Madde 201
Madde 312
Madde 426
Madde 427

Madde de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
201/a ve 201/b f›kralar› eklenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde 427/2 de¤ifltirilmifltir.

San›¤›n tutuklanmas›ndan kimlere haber verilece¤i

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi

Temyiz istida ve layihas›n›n tebli¤i ve cevab›

Madde 107

Madde 128

Madde 316
Ek Madde 7

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR- ‹fiKENCE ‹LE MÜCADELE

Geçici Madde 2

‹dare uzuvlar› ve kontrol mercileri

Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde 128/ 2'nin ikinci cümlesi madde
metninden ç›kar›lm›fl ve 128/3 de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Ek Madde 7 eklenmifltir.

Maddeye iki f›kra eklenmifltir.
Madde 1/6 de¤ifltirilmifl ve bir f›kra eklenmifltir.
Geçici Madde 2 eklenmifltir.

Ek Madde 3 eklenmifltir.
Eklenen Ek Madde 3 de¤ifltirilmifltir.

l
l

l

Madde 1

Ek Madde 3

Vak›flar Kanunu

Kanunda yer alan at›flar›n hepsi de¤ifltirilmifltir.
Ek Madde 2 de¤ifltirilmifltir.

l

l

l

Kanunda yeralan “cami” ibareleri “ibadet yeri” olarak de¤ifltirilmifltir.

l

l

Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname

Ek Madde 2

‹mar Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-‹BADET VE D‹N ÖZGÜRLÜ⁄Ü

Devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler

Madde 159

Türk Ceza Kanunu

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
l
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Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 31/ 1 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Yakalama, tutuklama ve müdafii ile görüflme

Kiflilerin u¤rad›klar› zararlar

Amaç
Kapsam
Dilekçe hakk›
Dilekçede bulunmas› zorunlu flartlar
Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yap›lan baflvurular›n incelenmesi

‹nceleme ve Sonucun Bildirilmesi

Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.

Bir f›kra eklenmifltir.

Kapsam

Bir f›kra eklenmifltir.

l

l

X

l

l

l
l
l
l
l
l

X

l

X

Madde 3

Madde 3/c de¤ifltirilmifltir.

l

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ve Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince Al›nacak ‹lave Tedbirler Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname

Madde 2

Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun

Madde 7

‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Kanunu

Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 7
Madde 8

Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanun

Madde 13

Devlet Memurlar› Kanunu

Madde 16

Madde 16/2 nin ikinci cümlesi madde metninden ç›kar›lm›fl ve 16/3 ve 16/4 de¤ifltirilmifltir.
Maddenin son f›kras› yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Maddenin dördüncü f›kras› yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
Maddenin bafll›¤› de¤ifltirilmifltir.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun

Madde 31

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun Baz› Maddelerinde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
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Hükümet memurlar› taraf›ndan efrada karfl› yap›lacak suimuameleler Bir f›kra eklenmifltir.

l

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde 13/1 ve 13/2 de¤ifltirilmifltir.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
idam hükümlerinin infaz›

Madde 11
Madde 12

Madde 13

Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ve Orman Kanunun ilgili maddelerinde yer alan
idam cezas›n›n kald›r›lmas› amac›yla bu maddeler de¤ifltirilmifltir.

Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ve Orman Kanunu

Ek Madde 1/3 de¤ifltirilmifltir.

Madde yeniden düzenlenmifltir.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR- YAfiAM HAKKI

Ek Madde 1
(ayn› zamanda ifade
özgürlü¤ü
ba¤lam›nda)

Madde yeniden düzenlenmifltir.

Madde 11 de¤ifltirilmifl ve (c ) bendinin
ikinci cümlesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 8/d de¤ifltirilmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 11

Madde 12
(ayn› zamanda kad›nerkek eflitli¤i
ba¤lam›nda)
Madde 13

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 8
Madde 9

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

l

l

l

l

l
l
lX

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-K‹fi‹ HÜRR‹YETLER‹ VE GÜVENL‹⁄‹, ÖZEL HAYATIN G‹ZL‹L‹⁄‹, KONUT DOKUNULMAZLI⁄I
(Anayasa de¤ifliklikleriyle uyum ba¤lam›nda)

Madde 245

Türk Ceza Kanunu

l

X
X
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Madde 17
Madde 43
Madde 47
Madde 50
Madde 51
Madde 54
Madde 55
Madde 58
Madde 59
Madde 61
Madde 62
Madde 64
Madde 65
Madde 66
Madde 70
Madde 73
Madde 82
Madde 102
Madde 112
Madde 118
Madde 125
Madde 126
Madde 127
Madde 129
Madde 131
Madde 133
Madde 136
Madde 137

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde 17/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Adam öldürme cürümleri
Geçen fas›llara iliflkin müflterek hükümler (adam öldürme cürümleri ve flah›slara karfl› müessir fiiller konular›na iliflkin olarak)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

‹dam hükümlerinin infaz›

‹dam hükümlerinin infaz›
‹dam hükümlerinin infaz›
‹dam hükümlerinin infaz›
‹dam hükümlerinin infaz›

Madde 110

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Orman Kanunu

Madde 110
Madde 283
Madde 305
Madde 421

Ceza Muhakameleri Usulü Kanunu

Madde 1

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.
Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.
Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.
Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.

Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.

Kanunlar›n ve Nizamnamelerin Sureti Neflir ve ‹lan› ve Meriyet Tarihi Hakk›nda Kanun

Madde 463

Madde 149
Madde 156
Madde 285
Madde 286
Madde 296
Madde 301
Madde 302
Madde 303
Madde 305
Madde 407
Madde 450
Madde 451
Madde 453
Madde 462

Madde 146
Madde 147

X

l

l

X
X
X
X

X

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 1
Madde 2

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Demiryollar›n›n Usulü Zab›tas›na Dair Nizamname

Madde 1
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.
Geçici Madde 1 Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Çeflitli Kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin Kanun

Madde 6

Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park› Kanunu

Madde 17

Terörle Mücadele Kanunu

Madde 14

Yarg›tay Kanunu

Madde 12

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir ve metne bir
f›kra eklenmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun

Madde 1

Asayifle Müessir Baz› Fiillerin Önlenmesi Hakk›nda Kanun

Madde metnine iki geçici madde eklenmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Geçici Madde 10 idam hükümlerinin infaz›

idam hükümlerinin infaz›

Madde 19
Madde metninden 8. f›kra ç›kar›lm›flt›r

idam hükümlerinin infaz›

Madde 2

Madde 1'in 1numaral› bendi yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Ek 2nci Madde idam hükümlerinin infaz›

idam hükümlerinin infaz›

Madde 1

Cezalar›n Infaz› Hakk›nda Kanun

X
X

X
X

l

l

l

l

l

X

l

l
l

X
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Ölüm ve yafl sebebiyle adli sicilden ç›kar›lacak ve adli
sicilde muhafaza edilecek bilgiler

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler
Adli sicildeki kayd›n ç›kart›lmas›

Bir f›kra eklenmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Maddeye bir f›kra eklenmifltir.

Adli sicil

Madde 34

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde de¤ifltirilmifltir ve son f›kras›
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Do¤umlar
Madde 16/4’ün ikinci cümlesi de¤ifltirilmifltir.

Yay›n ‹lkeleri

Kanun ad›
Amaç

Esaslar

Madde 1

Madde 2

Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu

Madde 15
Üst Kurulun Teflkilât› ve Personeli
Madde 26
Yeniden ‹letim
Madde 32
Seçim dönemlerinde yay›nlar
Geçici Madde 10

Madde 4

Kanun ad› de¤iflmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 2/1(a) bendine yeni hükümler eklenmifltir.
Maddenin 2(a) ve (c) bentleri de¤ifltirilmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir: 4/2 (f) ve (v) bentleri
Madde 4/1'e hükümler eklenmifltir.
Madde 4/1'in dördüncü cümlesi de¤ifltirilmifltir.
Madde 15/4 'ün ikinci cümlesi de¤ifltirilmifltir.
Madde 26/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde 32/2 de¤ifltirilmifltir.
Geçici Madde 10 eklenmifltir.

Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun

Madde 16

Nüfus Kanunu

EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR-KÜLTÜREL HAKLAR

Çocuk mahkemelerinin görevi

Madde 6

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun

Madde 5
Madde 8
Madde 9

Adli Sicil Kanunu

EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR-ÇOCUK HAKLARI

l
l
l

l

l
l

X

l
l

l
l

l
l

l

l

l

lX
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Bir f›kra eklenmifltir.

‹lçe memurlar›n›n tayin usulü

Hizmet s›n›r›

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Görevler
Kurulun toplanmas›
Kararlar›n da¤›t›m ve takibi
Genel Sekreterli¤in görevleri
Genel Sekreterli¤in yetkileri
Genel Sekreter
Bilgi ve belgeler

Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde 5/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Geçici Madde 4 eklenmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir ve Madde
2/4'ün (a) bendi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 9/1'in ikinci cümlesi yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Bir f›kra eklenmifltir.

Cetvel De¤ifltirilmifltir.

Madde 6

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 6/1'in bendi yürürlükten kald›r›lm›flt›r ve madde metni de¤ifltirilmifltir.

Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun

Madde 4
Madde 5
Madde 9
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 19
Geçici Madde 4

Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterli¤i Kanunu

Madde 2

Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma Kanunu

Madde 9

Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

Madde 29

‹l ‹daresi Kanunu

1 Say›l› Cetvel

Bakanl›klar ve Ba¤l› Kurulufllarda Atama Usulüne ‹liflkin Kanun

Madde 11

Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanunu

S‹V‹L-ASKER ‹L‹fiK‹LER‹ ‹LE YÜRÜTMEN‹N ‹fiLEVSELL‹⁄‹

X

l

X

l

X

l

X

l

l
l

l

l

lX

lX
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Say›fltay Kanunu

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 6

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Yüksekö¤retim Kanunu

Madde 6

Telsiz Kanunu

Ek Madde 12

Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.

Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.

Ek Madde 12 eklenmifltir.

l

X

X
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Madde Bafll›¤›

Ek Madde 1 eklenmifltir.

De¤ifliklik

‹ade talebinin kabule flayan olmad›¤› karar› ve mercii

Madde 335

Madde 445

‹adei muhakeme

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Muhakemenin iadesi ve yaz›l› emir

Madde 327

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

Geçici Madde 2

Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun

445/a f›kras› yürürlükten kald›r›lm›fl ve
maddeye (11) bent eklenmifltir.

445/a f›kras› eklenmifltir.

Eklenen f›kra yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Bir f›kra eklenmifltir.

327/a f›kras› yürürlükten kald›r›lm›fl ve
maddeye (6) bent eklenmifltir.

327/a f›kras› eklenmifltir.

Geçici Madde 2 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

A‹HM KARARLARININ UYGULANMASI-YARGILAMANIN ‹ADES‹

Ek Madde 1

Damga Vergisi Kanunu

A‹HM KARARLARININ UYGULANMASI

Madde No.

Kanun Ad›
I

II

l

l

l

III

l

IV

AB Uyum Yasa Paketleri

lX

X

lX

X

V

VI

VIII. AB UYUM YASA PAKETLER‹YLE DE⁄‹fiT‹R‹LEN KANUN MADDELER‹ REFERANS Ç‹ZELGES‹ 2
(Alfabetik s›raya göre)

VII

VIII
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‹adei muhakeme

Madde 448

Yarg›laman›n Yenilenmesi
Geçici Madde 5 eklenmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir.

Bir f›kra eklenmifltir.
Eklenen f›kra yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Bir f›kra eklenmifltir.

Toplant›n›n yasaklanmas› veya ertelenmesi

Yasaklama veya erteleme karar›n›n tebli¤i

‹l veya ‹lçelerde bütün toplant›lar›n yasaklanmas›

Amaç d›fl› toplant› ve gösteri yürüyüflü

Madde 17

Madde 18

Madde 19

Madde 21

Madde 3/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 10/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 16/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 19/1 de¤ifltirilmifltir.
Maddeye bir cümle eklenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Amaç

Dernek kurma hakk›

Madde 1

Madde 4

Dernekler Kanunu

Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde 1/1 de¤ifltirilmifltir.

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜ⁄Ü

Toplant› ve gösteri yürüyüflü hakk›
Toplant› fiekil ve fiartlar› - Düzenleme Kurulu
Bildirim verilmesi
Birden fazla toplant›lar› erteleme
Toplant›n›n bölge valili¤i ve ‹çiflleri Bakanl›¤›nca ertelenmesi

Madde 3
Madde 9
Madde 10
Madde 15
Madde 16

Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-BARIfiÇIL TOPLANTI VE GÖSTER‹ YÜRÜYÜfiLER‹

Geçici Madde 5

Madde 53

‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu

‹adei muhakeme

Madde 447

l

X

l

l

l
l

l

l
lX
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l
l

l

l

l

l
l

l
l
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Uluslararas› faaliyet yasa¤›
Dernek tüzü¤ü
Kurulufl bildirisi ve tüzüklerin incelenmesi

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt d›fl›ndaki faaliyetleri

Yurt d›fl›nda kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri

Dernek kütü¤ü ve kay›t iflleri
Üye olma hakk›

Üyeli¤in sona ermesi
Üyelerin haklar›

fiubelerin kuruluflu

Federasyon ve Konfederasyonlar - Kurulufl

Ö¤renci derneklerinin amaç ve faaliyetleri

Madde 7
Madde 8
Madde 10

Madde 11

Madde 12

Madde 15
Madde 16

Madde 17
Madde 18

Madde 31

Madde 34

Madde 38

Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.

Yabanc› dernek ve kurulufllarla iliflki

Bildiri yay›nlanmas›

Madde 44

Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde 8/3 bendi de¤ifltirilmifltir.
Madde 10/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 16/3 de¤ifltirilmifltir.
Madde 16/4 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde 17/1 de¤ifltirilmifltir.
18/5 e cümleler eklenmifltir.
Madde 31/1 de¤ifltirilmifl ve 31/3
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 43

Madde 40

Kamu hizmeti görevlilerinin kuraca¤› derneklerin amac› ve
faaliyetleri
Milli savunma, sivil savunma ve kolluk hizmetlerine
haz›rlay›c› faaliyette bulunma yasa¤›

Baz› ad, iflaret ve dilleri kullanma yasa¤›

Madde 6

Madde 39

Kurulmas› yasak olan dernekler

Madde 5

l

l
l

l

X

l

X

l

l

X
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l

l

l

l

l

X

X
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l

l
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l

X
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Ceza hükümleri
Ceza hükümleri

Genel denetim
Dernekler özel Denetleme Grubu oluflturulmas›
Kamu yarar›na çal›flan derneklerin mali denetimi
Ö¤renci dernekleri organlar›nda görev alma yasa¤›
Defter ve kay›tlar
Dernek birimi

Dernekler-Kuruluflu-Tan›m›
Dernekler-Üyelik-Kazan›lmas›-Kural
Dernekler-Üyelik-Sona ermesi-Ç›kma ‹le
Dernekler-Organlar-Genel Kurul-Oy hakk›ndan yoksunluk
Dernekler-Derneklerin faaliyetleri-Uluslararas›
faaliyetler-Faaliyet serbestli¤i
Dernekler-Derneklerin faaliyetleri-Uluslararas›
faaliyetler-Yabanc› dernekler
Dernekler-Derneklerin örgütlenmesi-fiube açmalar›-Kuruluflu

Madde 65

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Avukatl›k Kanunu

Geçici Madde 1

Serbest Bölgeler Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-SEND‹KAL HAKLAR

Madde 94

Madde 92

Madde 91

Madde 56
Madde 64
Madde 66
Madde 82

Türk Medeni Kanunu

Madde 45
Madde 46
Madde 47
Madde 56
Madde 62
Madde 73
Madde 82
Madde 83

Madde metninden ifade ç›kar›lm›flt›r.

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 94/2 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde 56/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde 64/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde 66/1 de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.

Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

X

l
l

X
X

l
l

l

l

l

X

l
l
l
l

X

X
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Seçim dönemi-Seçim bafllang›ç tarihi ve seçim günü

Milletvekili seçilemeyecek olanlar

Seçimin veya tutana¤›n iptali

Madde 11

Madde 39

Bir f›kra eklenmifltir.
Madde 11'in (f) bendinin (1) ve (3) say›l›
alt bentleri de¤ifltirilmifltir.
Madde 39/3 de¤ifltirilmifltir.

Madde 8/2 de¤ifltirilmifltir.

Ba¤›fllar
Siyasi Partilerin Kapat›lmas› Görevli Mahkeme ve Savc›l›k
Siyasi partilerle ilgili yasaklara ayk›r›l›k halinde dava aç›lmas›
Anayasadaki yasalara ayk›r›l›k halinde partilerin kapat›lmas›

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n isteklerine uyulmamas› halinde
yap›lacak ifllem

Madde 66
Madde 98
Madde 100
Madde 101

Madde 102

Madde 111

Bir siyasi partinin yasak eylemlere odak olmas› hali
Di¤er sebeplerle dava aç›lmas›
Ceza Hükümleri - Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na ve Anayasa
Mahkemesi’ne gerekli bilgilerin verilmemesi

Siyasi partilere üye olma

Madde 11

Madde 103
Madde 104

Partilerin kurulmas›

Madde 8

Maddeye (d) bendi eklenmifltir.

Bir f›kra eklenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde 102/1 ve 102/3 de¤ifltirilmifltir.

Madde 8/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde 11/2 (b) bendinin (2), (3) ve (5)
nolu altbentleri de¤ifltirilmifltir.
Madde 66/2 de¤ifltirilmifltir.
Maddeye 98/1'e bir cümle eklenmifltir.
Madde 100/1 de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde 102/1 ve 102/3 de¤ifltirilmifltir.

Madde yeniden düzenlenmifltir.

Siyasi Partiler Kanunu

Madde yeniden düzenlenmifltir.

Özel radyo ve televizyonlarla yay›n

Madde 149/A Özel radyo ve televizyon yay›nlar›na iliflkin suçlar

Madde 55/A

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda Kanun

Ara seçimi

Madde 7

Milletvekili Seçimi Kanunu

Madde 8

Mahalli ‹dareler ile Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanun

S‹YAS‹ VE MEDEN‹ HAKLAR- S‹YAS‹ PART‹LER

l

l
l

l
l

l

l
l
l
l
l

l

l
l

l
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Mevkute yay›m›
Mevkute sahibinin haklar›
Bas›nda mesuliyet
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri
Ceza hükümleri

Tan›mlar
Denetim
‹darenin yetkisi

Terör örgütleri

Devletin bölünmezli¤i aleyhine propaganda

Madde 7

Madde 8

Geçici Madde 10

Terör tan›m›

Madde 1

Terörle Mücadele Kanunu

Madde 3
Madde 6
Madde 9

Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu

Ek Madde 2
Ek Madde 3

Ek Madde 1

Madde 5
Madde 15
Madde 16
Madde 21
Madde 22
Madde 24
Madde 25
Madde 30
Madde 31
Madde 33
Madde 34

Bas›n Kanunu

Madde 7/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde 7/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Geçici Madde 10 eklenmifltir.

Madde 1/1 ve 1 /2 de¤ifltirilmifltir.

Madde 3/b bendi de¤ifltirilmifltir.
Madde 6/6'n›n birinci cümlesi de¤ifltirilmifltir.
Madde 9/3 de¤ifltirilmifl ve bir f›kra eklenmifltir.

Madde 1/1 ve 1/ 2 yeniden düzenlenmifl
ve 1/3 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde 16/5 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 30/3 de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde 33/2 de¤ifltirilmifltir.
Madde 34/2 de¤ifltirilmifltir.

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-DÜfiÜNCE VE ‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄Ü
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Geçen fas›llar aras›nda müflterek hükümler (konu)
‹fl ve çal›flma hürriyeti aleyhindeki cürümler
Suç ifllemeye tahrik, korku ve panik yaratma amac›yla tehdit
Adab› umumiye ve nizam› aile aleyhinde cürümler
Adab› umumiye ve nizam› aile aleyhinde cürümler

Madde 169
Madde 201
Madde 312
Madde 426
Madde 427

Madde de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
201/a ve 201/b f›kralar› eklenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde 427/2 de¤ifltirilmifltir.

San›¤›n tutuklanmas›ndan kimlere haber verilece¤i

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi

Temyiz istida ve layihas›n›n tebli¤i ve cevab›

Madde 107

Madde 128

Madde 316
Ek Madde 7

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR- ‹fiKENCE ‹LE MÜCADELE

Geçici Madde 2

‹dare uzuvlar› ve kontrol mercileri

Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde 128/ 2'nin ikinci cümlesi madde
metninden ç›kar›lm›fl ve 128/3 de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Ek Madde 7 eklenmifltir.

Maddeye iki f›kra eklenmifltir.
Madde 1/6 de¤ifltirilmifl ve bir f›kra eklenmifltir.
Geçici Madde 2 eklenmifltir.

Ek Madde 3 eklenmifltir.
Eklenen Ek Madde 3 de¤ifltirilmifltir.

l
l

l

Madde 1

Ek Madde 3

Vak›flar Kanunu

Kanunda yer alan at›flar›n hepsi de¤ifltirilmifltir.
Ek Madde 2 de¤ifltirilmifltir.

l

l

l

Kanunda yeralan “cami” ibareleri “ibadet yeri” olarak de¤ifltirilmifltir.

l

l

Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname

Ek Madde 2

‹mar Kanunu

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-‹BADET VE D‹N ÖZGÜRLÜ⁄Ü

Devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler

Madde 159

Türk Ceza Kanunu

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
l
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Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 31/ 1 yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Yakalama, tutuklama ve müdafii ile görüflme

Kiflilerin u¤rad›klar› zararlar

Amaç
Kapsam
Dilekçe hakk›
Dilekçede bulunmas› zorunlu flartlar
Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yap›lan baflvurular›n incelenmesi

‹nceleme ve Sonucun Bildirilmesi

Madde de¤ifltirilmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Bir f›kra eklenmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.

Bir f›kra eklenmifltir.

Kapsam

Bir f›kra eklenmifltir.

l

l

X

l

l

l
l
l
l
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l

X

l

X

Madde 3

Kapsam

Madde 3/c de¤ifltirilmifltir.

l

Ola¤anüstü Hal Bölge Valili¤i ve Ola¤anüstü Halin Devam› Süresince Al›nacak ‹lave Tedbirler Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname

Madde 2

Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun

Madde 7

‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Kanunu

Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 7
Madde 8

Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanun

Madde 13

Devlet Memurlar› Kanunu

Madde 16

Madde 16/2 nin ikinci cümlesi madde metninden ç›kar›lm›fl ve 16/3 ve 16/4 de¤ifltirilmifltir.
Maddenin son f›kras› yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Maddenin dördüncü f›kras› yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
Maddenin bafll›¤› de¤ifltirilmifltir.

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun

Madde 31

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanunun Baz› Maddelerinde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
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Hükümet memurlar› taraf›ndan efrada karfl› yap›lacak suimuameleler Bir f›kra eklenmifltir.

l

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
idam hükümlerinin infaz›

Madde 11
Madde 12

Madde 13

Türk Ceza Kanunu
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde Metninin birinci ve ikinci f›kras›
de¤ifltirilmifltir.

Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ve Orman Kanunun ilgili maddelerinde yer alan
idam cezas›n›n kald›r›lmas› amac›yla bu maddeler de¤ifltirilmifltir.

Türk Ceza Kanunu, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ve Orman Kanunu

Ek Madde 1/3 de¤ifltirilmifltir.

Madde yeniden düzenlenmifltir.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR- YAfiAM HAKKI

Ek Madde 1
(ayn› zamanda ifade
özgürlü¤ü
ba¤lam›nda)

Madde yeniden düzenlenmifltir.

Madde 11 de¤ifltirilmifl ve (c ) bendinin
ikinci cümlesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 8/d de¤ifltirilmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 11

Madde 12
(ayn› zamanda kad›nerkek eflitli¤i
ba¤lam›nda)
Madde 13

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 8
Madde 9

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

l

l

l

l

l
l
lX

MEDEN‹ VE S‹YAS‹ HAKLAR-K‹fi‹ HÜRR‹YETLER‹ VE GÜVENL‹⁄‹, ÖZEL HAYATIN G‹ZL‹L‹⁄‹, KONUT DOKUNULMAZLI⁄I
(Anayasa de¤ifliklikleriyle uyum ba¤lam›nda)

Madde 245

Türk Ceza Kanunu

l

X
X
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Madde 17
Madde 43
Madde 47
Madde 50
Madde 51
Madde 54
Madde 55
Madde 58
Madde 59
Madde 61
Madde 62
Madde 64
Madde 65
Madde 66
Madde 70
Madde 73
Madde 82
Madde 102
Madde 112
Madde 118
Madde 125
Madde 126
Madde 127
Madde 129
Madde 131
Madde 133
Madde 136
Madde 137

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde Metninin ikinci f›kras› de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Geçen fas›llara iliflkin müflterek hükümler (adam öldürme cürümleri ve flah›slara karfl› müessir fiiller konular›na iliflkin olarak)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r. (Adam öldürme cürümleri)
Adam öldürme cürümleri

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

‹dam hükümlerinin infaz›

‹dam hükümlerinin infaz›
‹dam hükümlerinin infaz›
‹dam hükümlerinin infaz›
‹dam hükümlerinin infaz›

Madde 110

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Orman Kanunu

Madde 110
Madde 283
Madde 305
Madde 421

Ceza Muhakameleri Usulü Kanunu

Madde 1

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.
Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.
Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.
Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.

Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.

Kanunlar›n ve Nizamnamelerin Sureti Neflir ve ‹lan› ve Meriyet Tarihi Hakk›nda Kanun

Madde 463

Madde 149
Madde 156
Madde 285
Madde 286
Madde 296
Madde 301
Madde 302
Madde 303
Madde 305
Madde 407
Madde 450
Madde 451
Madde 453
Madde 462

Madde 146
Madde 147

X

l

l

X
X
X
X

X

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Madde metnine iki geçici madde eklendi.

idam hükümlerinin infaz›

Ek 2. Madde

Geçici Madde 10 idam hükümlerinin infaz›

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.
Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 1
Madde 2

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Demiryollar›n›n Usulü Zab›tas›na Dair Nizamname

Madde 1
Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.
Geçici Madde 1 Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Çeflitli Kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin Kanun

Madde 6

Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park› Kanunu

Madde 17

Terörle Mücadele Kanunu

Madde 14

Yarg›tay Kanunu

Madde 12

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir ve metne bir
f›kra eklenmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir ve metne bir
f›kra eklenmifltir.

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun

Madde 1

Asayifle Müessir Baz› Fiillerin Önlenmesi Hakk›nda Kanun

Madde metninden 8. f›kra ç›kar›lm›flt›r

idam hükümlerinin infaz›

Madde 19

Madde metnininden ibare de¤ifltirilmifltir.

idam hükümlerinin infaz›

Madde 2

Madde metni yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

idam hükümlerinin infaz›

Madde 1

Cezalar›n Infaz› Hakk›nda Kanun

X
X

X
X

l

l

l

l

l

X

l

l
l

X
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Ölüm ve yafl sebebiyle adli sicilden ç›kar›lacak ve adli
sicilde muhafaza edilecek bilgiler

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler
Adli sicildeki kayd›n ç›kart›lmas›

Bir f›kra eklenmifltir.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Maddeye bir f›kra eklenmifltir.

Adli sicil

Madde 34

Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde de¤ifltirilmifltir ve son f›kras›
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Do¤umlar
Madde 16/4’ün ikinci cümlesi de¤ifltirilmifltir.

Yay›n ‹lkeleri

Kanun ad›
Amaç

Esaslar

Madde 1

Madde 2

Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu

Madde 15
Üst Kurulun Teflkilât› ve personeli
Madde 26
Yeniden ‹letim
Madde 32
Seçim dönemlerinde yay›nlar
Geçici Madde 10

Madde 4

Kanun ad› de¤iflmifltir.
Madde de¤ifltirilmifltir.
Madde 2/1(a) bendine yeni hükümler eklenmifltir.
Maddenin 2(a) ve (c) bentleri de¤ifltirilmifltir.

Madde de¤ifltirilmifltir: 4/2 (f) ve (v) bentleri
Madde 4/1'e hükümler eklenmifltir.
Madde 4/1'in dördüncü cümlesi de¤ifltirilmifltir.
Madde 15/4 'ün ikinci cümlesi de¤ifltirilmifltir.
Madde 26/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde 32/2 de¤ifltirilmifltir.
Geçici Madde 10 eklenmifltir.

Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun

Madde 16

Nüfus Kanunu

EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR-KÜLTÜREL HAKLAR

Çocuk mahkemelerinin görevi

Madde 6

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun

Madde 5
Madde 8
Madde 9

Adli Sicil Kanunu

EKONOM‹K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR-ÇOCUK HAKLARI

l
l
l

l

l
l

X

l
l

l
l

l
l

l

l

l

lX
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Bir f›kra eklenmifltir.

‹lçe memurlar›n›n tayin usulü

Hizmet s›n›r›

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Görevler
Kurulun toplanmas›
Kararlar›n da¤›t›m ve takibi
Genel Sekreterli¤in görevleri
Genel Sekreterli¤in yetkileri
Genel Sekreter
Bilgi ve belgeler

Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde 5/1 de¤ifltirilmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Madde yeniden düzenlenmifltir.
Madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Geçici Madde 4 eklenmifltir.

Madde metni de¤ifltirilmifltir ve Madde
2/4'ün (a) bendi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Madde 9/1'in ikinci cümlesi yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

Bir f›kra eklenmifltir.

Cetvel De¤ifltirilmifltir.

Madde 6

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 6/1'in (d) bendi yürürlükten kald›r›lm›flt›r ve madde metni de¤ifltirilmifltir.

Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun

Madde 4
Madde 5
Madde 9
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 19
Geçici Madde 4

Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterli¤i Kanunu

Madde 2

Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma Kanunu

Madde 9

Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

Madde 29

‹l ‹daresi Kanunu

1 Say›l› Cetvel

Bakanl›klar ve Ba¤l› Kurulufllarda Atama Usulüne ‹liflkin Kanun

Madde 11

Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanunu

S‹V‹L-ASKER ‹L‹fiK‹LER‹ ‹LE YÜRÜTMEN‹N ‹fiLEVSELL‹⁄‹

X

l

X

l

X

l

X

l

l
l

l

l

lX

lX
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Say›fltay Kanunu

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Madde 6

Madde bafll›¤› bulunmamaktad›r.

Yüksekö¤retim Kanunu

Madde 6

Telsiz Kanunu

Ek Madde 12

Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.

Madde metninden ibare ç›kar›lm›flt›r.

Ek Madde 12 eklenmifltir.

l

X

X

IX. DOKUZUNCU REFORM PAKET‹
Anayasa de¤ifliklerinin uygulamaya yans›t›lmas›n› amaçlayan Uyum
Paketleri ve bu paketlere iliflkin ikincil mevzuat›n yürürlü¤e girmesinden
sonra reform süreci h›z kaybetmeden devam etmektedir. Bu çerçevede,
Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan› Say›n Abdullah Gül, 12 Nisan
2006 tarihinde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, Dokuzuncu Reform
Paketini aç›klam›flt›r. Paket, TBMM gündeminde bulunan baz› yasalar ile
uluslararas› anlaflmalar›n onay sürecinin h›zland›r›lmas›n›, yeni yasalar›n
ç›kart›lmas›n› ve birtak›m idari önlemlerin al›nmas›n› içermektedir.
Dokuzuncu Reform Paketi afla¤›daki düzenlemelerden oluflmaktad›r:
Kanunlar
• Vak›flar Kanunu
• ‹skân Kanunu
• Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu
• Kamu Denetçili¤i Kurumu Kanunu
• Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanunununda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
• Say›fltay Kanunu Teklifi
• ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin
Kanun Tasla¤›
• Genel ‹dari Usul Kanunu Tasla¤›
• Siyasi Etik Komisyonu Kurulmas› ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Tasla¤›
• Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk›nda
Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasla¤›
‹dari Yap›lanma tedbirleri
• Yolsuzlukla mücadele alan›nda eflgüdümden sorumlu bir birimin
belirlenmesi
• Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›n›n yeniden yap›land›r›lmas›
Uluslararas› Sözleflmeler
• Birleflmifl Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleflmesinin
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun Tasar›s›
• ‹nsan Haklar› ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleflmenin
Oluflturdu¤u Denetim Mekanizmas›n›n De¤ifltirilmesine ‹liflkin 14
No'lu Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
Tasar›s›
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• Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart›n›n Onaylanmas›n›n Uygun
Bulundu¤una Dair Kanun Tasar›s›
• Avrupa Sosyal fiart›na De¤ifliklik Getiren Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun Tasar›s›

Dokuzuncu Reform Paketi’nin gerçekleflme durumunu gösteren
Takip Tablosu afla¤›da sunulmufltur:

9. REFORM PAKET‹ TAK‹P TABLOSU
(Nisan 2007 itibariyle)
KANUNLAR:
KANUNUN ADI

TBMM
ESAS NO

‹LG‹L‹
BAKANLIK

TBMM SON DURUM

Devlet bakanl›¤›
(Sn. M.Ali
fiAH‹N)
Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤›

5555 SAYI ‹LE
KANUNLAfiTI. SN. CBfiK TBMM'YE
‹ADE ETT‹.
5543 SAYI ‹LE KANUNLAfiTI VE
YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹.

VAKIFLAR KANUNU

1/1054

‹SKÂN KANUNU

1/352

SAYIfiTAY KANUNU TEKL‹F‹

2/394

Teklif

PLAN VE BÜTÇE KOM‹SYONU’NDA

1/1183

Milli E¤itim
Bakanl›¤›

5545 SAYI ‹LE KANUNLAfiTI VE
YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹
5548 SAYI ‹LE KANUNLAfiTI. SN CBfiK
ANAYASA MAH. BAfiVURDU.
MAHKEME YÜRÜTMEY‹ DURUDURMA
KARARI ALDI. ANAYASA
MAHKEMES‹N‹N ‹NCELEMES‹ DEVAM
ED‹YOR.

ÖZEL Ö⁄RET‹M
KURUMLARI KANUNU
KAMU DENETÇ‹L‹⁄‹
KURUMU KANUNU

1/1227

Adalet Bakanl›¤›

ASKER‹ MAHKEMELER
KURULUfiU VE
YARGILAMA USULÜ
KANUNUNUN BAZI
MADDELER‹NDE
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN
TASARISI TASLA⁄I

1/1210

Milli Savunma
Bakanl›¤›

‹DAR‹ YARGILAMA
USULÜ KANUNUNDA
DE⁄‹fi‹KL‹K
YAPILMASINA ‹L‹fiK‹N
KANUN TASLA⁄I

Adalet
Bakanl›¤›

5530 SAYI ‹LE KANUNLAfiTI VE
YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹.

Baflbakanl›k’ta
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GENEL ‹DAR‹ USUL KANUNU
TASLA⁄I

Adalet Bakanl›¤›

Adalet Bakanl›¤›nca çal›flmalar
sürdürülüyor.

S‹YAS‹ ET‹K KOM‹SYONU
KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TASLA⁄I

Adalet Bakanl›¤›

Adalet Bakanl›¤›nca çal›flmalar
sürdürülüyor.

SEÇ‹MLER‹N TEMEL HÜKÜMLER‹
VE SEÇMEN KÜTÜKLER‹ HAKKINDA KANUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN TASARISI
TASLA⁄I

Adalet Bakanl›¤›

Adalet Bakanl›¤›nca çal›flmalar
sürdürülüyor.

‹DAR‹ YAPILANMA
KONU

‹LG‹L‹ BAKANLIK

SON DURUM

Yeni bir ‹nsan Haklar› Biriminin
Kurulmas›

Baflbakanl›k

Çal›flmalar sürdürülüyor

Yolsuzlukla Mücadele Alan›nda
Yeni Bir Birimin Kurulmas›

Baflbakanl›k

12/10/2006 TAR‹HL‹ VE 2006/32
SAYILI GENELGE ÇIKTI

ULUSLARARASI ANLAfiMALAR
KANUNUN ADI

B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER
YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEfiMES‹N‹N
ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
‹NSAN HAKLARI VE
ANA HÜRR‹YETLER‹N‹
KORUMAYA DA‹R SÖZLEfiMEN‹N OLUfiTURDU⁄U DENET‹M MEKAN‹ZMASININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹NE ‹L‹fiK‹N 14
NO’LU PROTOKOLUN
ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
GÖZDEN GEÇ‹R‹LM‹fi
AVRUPA SOSYAL
fiARTININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R
KANUN
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ESAS NO

‹LG‹L‹
BAKANLIK

1/1072

D›fliflleri
Bakanl›¤›

1/1022

D›fliflleri
Bakanl›¤›

1/968

D›fliflleri
Bakanl›¤›

TBMM SON DURUM

5506 SAYI ‹LE KANUNLAfiTI VE
YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹.

5512 SAYI ‹LE KANUNLAfiTI VE
YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹.

5547 SAYI ‹LE KANUNLAfiTI VE
YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹.

AVRUPA SOSYAL
fiARTINA DE⁄‹fi‹KL‹K
GET‹REN PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN

1/967

D›fliflleri
Bakanl›¤›

5546 SAYI ‹LE KANUNLAfiTI VE
YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹.

Dokuzuncu Reform Paketi’nde yer alan düzenlemelerden yürürlü¤e
girenler çeflitli alanlarda siyasi reform sürecinin ileriye götürülmesini
sa¤lam›flt›r.
Bu çerçevede, yeni ‹skân Kanunu’yla iskâna tabi tutulmayacak kiflilere
iliflkin hükümlerde ayr›mc›l›k olarak nitelenebilecek ifadeler Kanun metninden ç›kar›lm›flt›r.
Daha önce yürürlükte bulunan Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu’nda
Türkçe'den baflka dille ö¤retim yapan ve yabanc›lar taraf›ndan aç›lm›fl
bulunan okullarda (az›nl›k okullar› dâhil) Bafl Müdür Yard›mc›s›’n›n
Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olan ve ö¤retim dilini bilen Türkçe veya
Türk Kültür dersleri ö¤retmenlerinden olmas›, ö¤retim dilini bilen Türkçe
veya Türk Kültür dersleri ö¤retmeni bulunmad›¤› hallerde Türkiye
Cumhuriyeti ve Türk kökenli ö¤retmenler aras›ndan belirlenmesi
öngörülmekteydi. Yürürlü¤e giren yeni Kanunda "Türk kökenli" ifadesi
kald›r›lm›fl olup, ö¤retim dilini bilen Türkçe veya Türk Kültür dersleri
ö¤retmeni bulunmad›¤› hallerde okulun ö¤retim dilinde özel alan e¤itimi
görmüfl Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› ö¤retmenler Bafl Müdür
Yard›mc›s› olabileceklerdir.
Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanununda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun, bar›fl zaman›nda sivillerin sadece
asker kiflilerle birlikte iflledikleri askeri suçlarda askeri mahkemelerde
yarg›lanmalar›n› öngörmektedir. Kanun ayr›ca, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’nin (A‹HM) verdi¤i kararlar do¤rultusunda, yarg›laman›n
yenilenmesi için askeri mahkemelere baflvurulmas›n› da mümkün k›lmaktad›r.
Paket çerçevesinde çeflitli uluslararas› anlaflmalar da TBMM taraf›ndan
onaylanm›flt›r. Birleflmifl Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleflmesi yolsuzlukla mücadele alan›nda ulusal mevzuat›n gelifltirilmesine temel teflkil
edecektir.
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‹nsan Haklar› ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleflmenin
Oluflturdu¤u Denetim Mekanizmas›n›n De¤ifltirilmesine ‹liflkin 14 No'lu
Protokol’e taraf olunmas›na iliflkin ulusal onay belgesi 2 Ekim 2006 tarihinde Avrupa Konseyi’ne teslim edilmifltir. Ancak Protokol Avrupa
Konseyi'nde henüz yürürlü¤e girmemifltir.
Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart› ile Avrupa Sosyal fiart›nda
De¤ifliklik Getiren Protokol de ülkemizde sosyal haklar›n gelifltirilmesi
bak›m›ndan önemli iki uluslararas› belgedir. Sözkonusu belgelere iliflkin
ulusal onay süreci devam etmektedir.
Yine Dokuzuncu Reform Paketi kapsam›nda, 13 Ekim 2006 tarihli
Resmi Gazete’de yay›nlanan 2006/32 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi’yle,
“Türkiye'de Saydaml›¤›n Art›r›lmas› ve Kamuda Etkin Yönetimin
Gelifltirilmesi Komisyonu”nun görevleri aras›na yolsuzlukla mücadelede
uluslararas› kurulufllarla iflbirli¤ini sa¤lamak ile yap›lan çal›flmalara ve
al›nmas› gereken tedbirlere iliflkin genel ilkeleri belirlemek hususlar› dâhil
edilmifl ve Baflbakanl›k Teftifl Kurulu’nun, Komisyonun çal›flmalar›nda
sekretarya hizmetlerini sa¤lamas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Böylece yolsuzlukla
mücadelede eflgüdümün sa¤lanmas›nda önemli bir ad›m at›lm›flt›r.
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